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Omistaja Espoon kaupunki 

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Espoon kaupunki valmistelee Hylkeenpyytäjänpuiston rakennuttamista 
Finnoo-Djupsundsbäckenin kaava-alueelle. Työhön sisältyy uuden Hyl-
keenpyytäjänpolun rakentaminen puistoon. Alueella aikaisemmin teh-
dyissä maaperätutkimuksissa on todettu paikallisesti kohonneita sinkki-
pitoisuuksia pintamaassa. Kohonneita sinkkipitoisuuksia sisältävää maa-
perää on rakennettavan polun alueella paaluvälillä noin 235-265 ja sitä 
on tarpeen kaivaa polun rakentamisen vuoksi.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maa-
perän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä riittävän 
ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kan-
nalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan ELY-keskus) 20.5.2020.

Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta
Alueella on ollut metsittyneitä peltoja ja niittyjä 1960-luvulle asti. Tämän 
jälkeen alueelle on läjitetty maa-aineksia ja sitä toimintaa on jatkettu 
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1970-luvulle. Alue on tällä hetkellä rakentamatonta. Alueelle rakennetaan 
Hylkeenpyytäjänpuisto ja Hylkeenpyytäjänpolku. 

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Puhdistettavan alue sijaitsee Espoon Kaitaalla Hylkeenpyytäjänpuistoon 
rakennettavan Hylkeenpyytäjänpolun alueella. Puhdistettavan alueen 
sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.

Puhdistettava alue rajautuu idässä ja lännessä Hylkeenpyytäjänpolun ra-
kennusalueeseen sekä pohjoisessa ja etelässä Hylkeenpyytäjänpuis-
toon. Lähin asutus (pientaloalue) sijaitsee Hylkeenpyytäjänpolun uuden 
puistoraitin eteläpuolella noin 20 m etäisyydellä.

Hylkeenpyytäjänpuisto on lainvoimaisessa asemakaavassa osoitettu 
lähivirkistysalueeksi (VL-1). Asemakaavassa on varattu alue Hylkeen-
pyytäjänpolulle jalankulkua ja polkupyöräilyä varten.

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Maanpinnantaso vaihtelee välillä +2,8–+5,2 m mpy. Maanpinnalla on 1–
4 m paksu täytemaakerros. Täytemaa sisältää louhetta ja paikoitellen 
myös yksittäisiä jätejakeita. Täytemaakerroksen alla on pehmeää savea 
5–11 m paksuinen kerros. Savikerroksen alla esiintyy moreenia 1–13 m 
paksuinen kerros. Moreenin alla on kallio.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjave-
sialue (Puolarmetsä, tunnus 0104902, 1-luokka) sijaitsee noin kahden 
kilometrin etäisyydellä pohjoiseen.

Lähin pintavesistö on Djupsundsbäckenin puro, joka sijaitsee noin 140 m 
etäisyydellä puhdistettavan alueen pohjoispuolella. Puhdistettavan 
alueen eteläpuolella noin 20 m etäisyydellä on oja, joka yhtyy Djupsunds-
bäckenin puroon Meritien itäpuolella ja laskee mereen noin kilometrin 
etäisyydellä Nuottalahdessa.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat
Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus, Hylkeenpyytäjänpuisto, 
Espoo, Kunnostuksen yleissuunnitelma, Ramboll Finland Oy 19.5.2020.

Maaperätutkimukset
Finnoon-Djupsundsbäckenin kaava-alueella on tehty maaperän pilaantu-
neisuustutkimuksia vuosina 2009, 2012, 2014, 2016 ja 2017. Tutkimus-
pisteiden sijainnit on esitetty liitteen 2. piirustuksessa.

Vuoden 2014 tutkimuksissa Hylkeenpyytäjänpolun kohdalle tehtiin tutki-
muspisteet RF18 ja RF18B. Tutkimuspisteen RF18 pintamaasta (syvyys 
0-0,4 m) otetussa näytteessä todettiin laboratorioanalyysissä valtioneu-
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voston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon ylittävä sink-
kipitoisuus (320 mg/kg). Pintamaan alapuolelta, syvyydeltä 0,4-1,4 m 
otetussa näytteessä sinkkipitoisuus alitti kynnysarvon ja arseenin pitoi-
suus (5,4 mg/kg) ylitti kynnysarvon. Kyseisen koekuopan ympäriltä noin 
viiden metrin etäisyydeltä otettiin pintamaasta (syvyys 0-0,4 m) lapiokai-
vuna kokoomanäyte RF18B, jonka sinkkipitoisuus (440 mg/kg) labora-
torioanalyysissä ylitti ylemmän ohjearvon. 

Alueen rajaamiseksi kyseisten koekuoppien ympärille tehtiin vuonna 
2016 lapiokaivuna viisi kuoppaa (LK1–LK5) 0,3–0,4 m syvyydelle maan-
pinnalta. Näytteiden kenttämittauksissa sinkkipitoisuus ylitti alemman oh-
jearvon koekuopissa LK1, LK4 ja LK5. Laboratorioanalyysin perusteella 
sinkkipitoisuudet olivat suuremmat kuin kenttämittauksessa ja näytteiden 
LK1/0-0,3 m ja LK4/0-0,4 m sinkkipitoisuudet (430 mg/kg ja 450 mg/kg) 
ylittivät ylemmän ohjearvon. Molemmissa näytteissä todettiin myös kyn-
nysarvot ylittäviä pitoisuuksia elohopeaa (0,65 mg/kg ja 0,61 mg/kg), 
kadmiumia (1,1 mg/kg ja 1,1 mg/kg), kuparia (120 mg/kg ja 130 mg/kg) 
ja lyijyä (77 mg/kg ja 77 mg/kg).

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Haitta-aineita on todettu kohonneina pitoisuuksina pintamaassa tulevalla 
puistoalueella. Mahdollisia kulkeutumis- ja altistusreittejä ovat puiston 
käyttäjien suora kosketus maa-aineksiin, maan syöminen (lapset ja eläi-
met), pölyäminen sekä haitta-aineiden kulkeutuminen sadevesien muka-
na pintavesistöön.

Kulkeutumis- ja terveysriski

Sinkkiä ja kuparia lukuun ottamatta haitta-aineiden todetut pitoisuudet 
alueella alittavat ekologiset (SHPeko) ja terveysperusteiset (SHPter) vertai-
luarvot. Sinkin osalta suurin todettu pitoisuus on 450 mg/kg, ekologisin 
perustein määritelty vertailuarvo on 210 mg/kg ja terveysperusteinen ver-
tailuarvo on >10 000 mg/kg. Kuparin osalta suurin todettu pitoisuus on 
130 mg/kg, ekologisin perustein määritelty vertailuarvo on 125 mg/kg ja 
terveysperusteinen vertailuarvo on >10 000 mg/kg.

Sinkki ja kupari ovat pieninä annoksina tarpeellisia hivenaineita kasveille, 
eliöille ja ihmiselle. Kupari ja tietyt sinkkiyhdisteet ovat kuitenkin erittäin 
myrkyllisiä vesieliöille.

Metallit sitoutuvat helposti maa-ainekseen, varsinkin humukseen ja savi-
mineraaleihin. Ne ovat haihtumattomia ja leviäminen ilmaan voi tapahtua 
vain hiukkaspäästöinä maa-aineksen pölytessä. Kulkeutuminen voi ta-
pahtua lähinnä maaperässä kulkeutuvaan veteen liukenemisen kautta. 
Yleisesti metallien liukoisuus kasvaa maaperän pH:n laskiessa. Kuparin 
ja sinkin kulkeutuvuus on yleensä pientä. Sinkki voi kuitenkin muodostaa 
maaperässä orgaanisia ja epäorgaanisia komplekseja, jotka ovat liukoi-
sia ja maaperässä helposti kulkeutuvia. Kohteessa metallien kulkeutu-
minen pintamaasta sadevesien välityksellä pohja- tai pintavesiin arvioi-
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daan vähäiseksi. Todetuista haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan pohja-
veden pilaantumisriskiä tai haittaa vesieliöstölle pitkälläkään aikavälillä.

Koska minkään kohteessa todetun haitta-aineen pitoisuudet eivät ylitä 
terveysperusteisia viitearvoja, voidaan todeta, että terveyshaittaa koh-
teessa esiintyvistä haitta-aineista ei aiheudu.

Ekologiset riskit

Alueen puusto toimii liito-oravien yhteysreittinä ja siellä tiedetään olevan 
tärkeä liito-oravien latvusyhteys. Liito-oravan ei kuitenkaan arvioida altis-
tuvan merkittävästi maaperän haitta-aineille, sillä sen pääasiallinen elin-
piiri ja ruoka sijaitsee korkealla puiden latvustoissa. Sinkin ja kuparin ei 
myöskään arvioida olevan erityisen haitallisia nisäkkäille.

Humuksessa esiintyvät metallit voivat jossain määrin vaikuttaa maaperä-
eliöstöön. Haitta-aineet sijaitsevat humuspitoisessa maassa, jossa kas-
visto sitoo niitä maa-ainekseen ja ehkäisee pölyämistä sekä rajoittaa kul-
keutumista sadevesien mukana.

Kohonneita sinkkipitoisuuksia sisältävien maa-ainesten poistaminen Hyl-
keenpyytäjänpuistosta aiheuttaisi todennäköisesti alueen ekologisille 
prosesseille, eliöstölle sekä eläimistölle suurempaa kuormitusta kuin 
haitta-aineiden esiintyminen maaperässä. Myös massanvaihdon aikana 
maaperästä vapautuva kiintoaines todennäköisesti edistäisi haitta-ainei-
den kulkeutumista maaperästä läheiseen ojaan ja sitä kautta pintave-
sistöön.

Johtopäätökset

Huomioiden kohteen käyttötarkoitus, siellä todetut haitta-aineet ja altistu-
jat sekä maaperässä todettujen haitallisten aineiden luonne kohteessa ei 
arvioida olevan tarvetta riskinhallintatoimenpiteille.

Kohonneet sinkkipitoisuudet sijaitsevat hyvin suppealla alueella (laajuus 
noin 500 m2) humuspitoisessa pintamaakerroksessa. Sinkin kokonais-
määräksi alueella nykytilanteessa arvioidaan noin 82 kg. Rakentamisen 
vuoksi tehtävän kaivun yhteydessä sinkin kokonaismäärästä poistuu noin 
40 %. 

Alueelta poistetaan haitta-aineita sisältävää maa-ainesta rakentamisen 
vaatimassa laajuudessa. Massanvaihto suositellaan tekemään mahdolli-
simman suppeana, jotta liito-oravien elinympäristöä ja alueen muita eko-
logisia prosesseja häiritään mahdollisimman vähän. Ylimääräisestä maa-
ainesten kaivusta todennäköisesti aiheutuisi ympäristölle suurempaa 
kuormitusta kuin maa-aineksessa esiintyvistä haitallisista aineista.

Kestävyystarkastelu
Finnoo-Djupsundsbäckenin alueelle rakennetaan katuja, raitteja ja kun-
nallistekniikkaa, jotta alue voidaan muuttaa asemakaavassa osoitettuun 
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toimintaan. Näistä rakennustoimenpiteistä johtuen, alueelta poistetaan 
haitta-ainepitoiset ja pilaantumattomat maa-ainekset rakentamisen ja 
uusien rakenteiden edellyttämässä laajuudessa. Haitta-ainepitoisten 
maa-ainesten (n. 100 m3) kuljetuksista alueen ulkopuoliseen vastaanotto-
paikaan ei arvioida aiheutuvan merkittävää ympäristökuormitusta tai lisä-
päästöjä verrattuna pilaantumattoman, hyödyntämiskelvottoman maa-
aineksen toimittamiseen maankaatopaikalle.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistuksen tarve ja tavoitteet
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteella 
maaperässä todetut haitta-ainepitoisuudet ovat terveys- ja ympäristöris-
kien osalta haitattomalla tasolla. 

Hylkeenpyytäjänpolun rakentaminen aiheuttaa kohonneita sinkkipitoi-
suuksia sisältävien maa-ainesten kaivutarpeen. Kohonneita sinkkipitoi-
suuksia sisältävät maa-ainekset poistetaan Hylkeenpyytäjänpolun raken-
nustöiden edellyttämässä laajuudessa.

Hylkeenpyytäjänpolun rakennusalueen pohjois- ja eteläpuoleiselta puis-
toalueelta ei poisteta kohonneita sinkkipitoisuuksia sisältäviä maa-ainek-
sia, jolloin noin 300 m2 alueelle jää arviolta kokonaismääränä 50 kg 
sinkkiä. Tästä arviolta 10 % on peräisin maaperän luontaisesta tausta-
pitoisuudesta.

Työn toteuttaminen
Ennen puhdistustyön aloittamista tutkimuspisteen RF18/RF18B itäpuo-
lelle ja tutkimuspisteen LK5 länsipuolelle, Hylkeenpyytäjänpolun raken-
nusalueelle tehdään koekuoppia kohonneita sinkkipitoisuuksia sisältävän 
alueen laajuuden selvittämiseksi. Samassa yhteydessä otetaan myös 
uusi kokoomanäyte tutkimuspisteiden RF18 ja RF18B ympäristöstä.

Kaivun aikana maa-aineksesta erotellaan suuret kivet ja mahdolliset suu-
ret jätejakeet. Haitta-ainepitoiset maat lajitellaan ympäristöteknisen 
valvojan ohjeiden mukaisesti eri jakeisiin pitoisuuksien ja mahdollisen jät-
teellisyyden perusteella. Massat sijoitetaan erilleen siten, että ne kyetään 
luotettavasti ohjaamaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Massojen 
lajittelu tehdään ennen työn aloittamista ja puhdistuksen aikana tehtävien 
pilaantuneisuustutkimusten ja kenttämittausten perusteella.

Maaperän puhdistus päättyy, kun Hylkeenpyytäjänpolun rakennusalueel-
ta on poistettu haitta-ainepitoiset maa-ainekset rakentamisen edellyttä-
mässä laajuudessa. Mikäli alemman ohjearvon ylittäviä sinkkipitoisuuksia 
jää kaivualueen ulkopuolelle, merkitään ne huomioverkolla. Jos puh-
distus toteutetaan suunnitelman mukaisesti, jälkiseurannalle ei arvioida 
olevan tarvetta.
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Hylkeenpyytäjänpolun rakentamisen vuoksi kohonneita sinkkipitoisuuk-
sia sisältävää pintamaata (enintään n. 50 cm paksuinen kerros) kaivetaan 
noin 200 m2 alueelta noin 100 m3. 

Hylkeenpyytäjänpolun rakentamisen aikataulu ei ole vielä varmistunut. 
Maaperän puhdistuksen arvioitu kesto on kaksi päivää. 

Työn aikainen näytteenotto
Kaivualueelta poistettavien maa-ainesten (noin 100 m3) laatu määrite-
tään aikaisemmin otettujen maanäytteiden analyysitulosten sekä puhdis-
tuksen aikana tehtävistä koekuopista, kaivannosta tai välivarastointika-
sasta otettavien maanäytteiden ja niistä tehtävien kenttä- ja laboratorio-
analyysien avulla. Kaikkien maanäytteiden alkuainepitoisuudet (sinkki, 
lyijy ja kupari) mitataan XRF-mittarilla, ja vähintään 20 % tuloksista var-
mistetaan laboratoriomenetelmillä.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten poistamisen jälkeen kaivannon jään-
nöspitoisuudet selvitetään kaivannon pohjalta ja seinämiltä otettavien 
jäännöspitoisuusnäytteiden ja niistä laboratoriossa tehtävien alkuaine-
analyysien avulla.

Kaivantojen pohjan pintamaasta otetaan yksi edustava kokoomanäyte 
vähintään jokaista 200 m2:n kaivualuetta kohti. Kokoomanäytteet muo-
dostetaan noin 10 osanäytteestä. Kaivantojen seinämien jäännöspitoi-
suudet tutkitaan ottamalla kokoomanäyte kerroksittain jokaista 30 pituus-
metriä kohti. Näytteet otetaan korkeintaan metrin paksuisista kerroksista.

Pilaantuneen maan käsittely
Ensisijaisesti haitta-ainepitoisia kaivumaita ei varastoida alueella, vaan 
ne lastataan suoraan kuorma-autoihin. Haitta-ainepitoisia maa-aineksia 
ja mahdollisia jätejakeita varastoidaan tarvittaessa urakka-alueella eril-
lisissä kasoissa esimerkiksi kaivumassojen laadun ja pilaantuneisuuden 
selvittämiseksi kenttä- ja laboratorioanalyysien avulla. Välivarastointi-
kasat kostutetaan tai peitetään tarvittaessa pölyämisen ehkäisemiseksi.

Haitta-ainepitoiset maa-ainekset (noin 100 m3) ja mahdolliset jätejakeet 
toimitetaan alueen ulkopuolisiin vastaanottopaikkoihin, joilla on asianmu-
kaiset luvat ottaa vastaan kyseisiä jätteitä. Kaivettuja haitta-ainepitoisia 
maa-aineksia ei hyödynnetä alueella.

Alueella esiintyy täyttömaata, jonka joukossa on paikoitellen havaittu jä-
tejakeita (mm. betonia, tiiliä, metallia ja muovia). Mahdolliset jätejakeet 
ensisijaisesti erotellaan haitta-ainepitoisista maa-aineksista kaivinko-
neella (hara-/välppäkauha) kaivun yhteydessä ja ennen maa-ainesten 
toimittamista vastaanottolaitokseen. Jos jätejakeita ei ole mahdollista 
erotella, ne kuljetetaan maa-ainesten joukossa kaatopaikalle tai vastaan-
ottolaitokseen, jonka ympäristöluvassa on sallittu kyseisten jätteiden 
vastaanotto.
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Kaivetut haitta-ainepitoiset maat ja mahdolliset jätteelliset maat kuljete-
taan vastaanottopaikkoihin kuorma-autoilla. Kuormat punnitaan vastaan-
ottopaikoissa. Kuljetuksiin käytetään ELY-keskuksen ylläpitämään jäte-
huoltorekisteriin merkittyjä toiminnanharjoittajia.

Jätteeksi luokiteltaville kuormille laaditaan kuormakohtaiset siirtoasia-
kirjat. Siirtoasiakirjoja laaditaan kaksin kappalein, joista toinen jää jätteen 
vastaanottajalle ja toinen palautetaan jätteen haltijalle vastaanottajan 
kuittauksella ja punnitustositteella varustettuna.

Pilaantuneen veden käsittely
Hylkeenpyytäjänpolku rakennetaan kohonneita sinkkipitoisuuksia sisäl-
tävällä alueella nykyisen maanpinnan tasolle ja alueelta poistetaan vain 
ohut kerros (<0,5 m) pintamaata. Tästä johtuen ei ole todennäköistä, että 
kaivantoon kertyisi vettä.

Jos sinkkipitoisten maa-ainesten kaivutyön yhteydessä kaivantoon kertyy 
vettä, vedestä otetaan näyte sen laadun selvittämiseksi. Vesinäytteen 
laboratorioanalyysin (alkuaineet, kiitoaine ja pH) perusteella vedet johde-
taan tarvittaessa maastoon tai johdetaan HSY:n hule-/jätevesiviemäriin 
tai poistetaan imuautolla ja toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaiseen 
laitokseen, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen käsittelyyn.

Työmaavesien maastoon johtamisessa noudatetaan Espoon kaupungin 
työmaavesiopasta ja siinä esitettyjä ohjeellisia raja-arvoja poistettavan 
työmaaveden yleiselle laadulle (kiintoaine <300 mg/l, pH 6-9, öljyhiilive-
dyt <5 mg/l, eikä näkyvää öljykalvoa). Alkuaineiden osalta kaivantovesien 
maastoon johtamisen raja-arvoina käytetään valtioneuvoston asetuksen 
1022/2006 mukaisia ympäristölaatunormeja.

Vesien johtamisesta viemäriin ollaan aina yhteydessä HSY Veteen ja ve-
sien johtamisessa sekä tutkittavien näytteiden analyysivalikoimissa ja 
laatuvaatimuksissa noudatetaan HSY:n ohjeita. Tarvittaessa kaivantove-
det käsitellään kiintoaineksen erotuksella.

Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin
Maaperän puhdistustyön aikana saattaa ilmetä odottamattomia tilanteita. 
Massanvaihdossa kenttävalvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mah-
dollisesti löytyviä uusia haitta-aineita, rakenteita tai muuta normaalista 
poikkeavaa. Jos tällaisia löytyy, asiasta informoidaan välittömästi mm. 
ympäristöviranomaisia. 

Mikäli maaperästä löytyy merkittäviä määriä tunnistamatonta jätettä, ai-
neksen kaivu keskeytetään. Jätteestä otetaan näytteet laboratorioana-
lyysejä varten. Tarvittaessa jätteet välivarastoidaan ja peitetään. Laadun 
selvittyä selvitetään jätteelle vastaanottopaikka.
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Mikäli kaivettava maa-aines pölyää, muutetaan työtapoja siten, että pöly-
päästöt pienenevät. Maata kastellaan tarvittaessa vedellä.

Työkoneiden rikkoutumisen, onnettomuuden tai ilkivallan seurauksena 
voi aiheutua öljy- tai polttoainevuoto. Työmaalle varataan imetysmate-
riaalia, jota voidaan käyttää vahingon torjuntaan. Vahingoista ilmoitetaan 
pelastus- ja ympäristöviranomaisille ja toimitaan viranomaisten antamien 
ohjeiden mukaisesti.

Poikkeavat tilanteet ja niistä aiheutuneet toimenpiteet kirjataan työmaa-
päiväkirjaan. Lisäksi ympäristönsuojelun kannalta merkittävät poikkeavat 
tilanteet esitetään puhdistuksen loppuraportissa.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Puhdistusalue aidataan työn ajaksi ja merkitään pilaantuneen maaperän 
puhdistuksesta kertovin kyltein.

Haitta-ainepitoisesta maaperästä aiheutuvia työnaikaisia terveysriskejä 
voi aiheuttaa altistuminen haitta-aineille. Ensisijaisia mahdollisia altistu-
misreittejä ovat haitta-ainepitoisen pölyn hengittäminen, maan nielemi-
nen ja suora ihokosketus haitta-ainepitoiseen maahan.

Haitta-aineille altistuminen estetään hankkimalla työntekijöille tarpeelliset 
suojavarusteet, jotka ovat työturvallisuus- ja työsuojeluohjeiden mukai-
set. Pilaantuneen maaperän puhdistusalueella on kielletty syöminen, 
juominen ja tupakointi.

Haitta-ainepitoisen maa-aineksen kaivu suoritetaan siten, että siitä ei 
aiheudu pölyhaittaa. Loppusijoitettavaksi kuljetettavat haitta-ainepitoiset 
maa-aineskuormat peitetään, jotta estetään pölyäminen ja haitta-
aineiden leviäminen ympäristöön. 

Haitta-aineiden kulkeutumista estetään myös suorittamalla massojen 
kuljetukset jo rakennettua Hylkeenpyytäjänpolun osuutta tai työmaatietä 
(murskepatja) pitkin, jolloin haitta-aineita sisältävää maa-ainesta ei tartu 
kuorma-autojen renkaisiin, eikä kulkeudu alueen ulkopuolelle.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Puhdistustyön aloituksesta ilmoitetaan viikkoa ennen työn aloittamista 
Uudenmaan ELY-keskukseen ja Espoon kaupungin ympäristökeskuk-
seen. Aloitusilmoituksessa esitetään myös puhdistuksen vastuuhenkilöt 
ja valvojat sekä työn toteuttaja.

Puhdistuksen toteuttamisesta pidetään työmaalla kirjaa, jossa esitetään 
ainakin tiedot kaivetuista haitta-ainepitoisista maista (määrä, sijainti, 
pitoisuudet), tiedot huomiorakenteista (sijainti), tiedot alueelta poistetuis-
ta massoista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta), 
tiedot välivarastoiduista massoista, tiedot otetuista näytteistä (näytteen-
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ottaja, ajankohta, näytepisteen sijainti, tutkimusmenetelmä ja mittaustu-
lokset), kaivannosta mahdollisesti poistetun veden määrä, laatu ja johta-
minen/käsittely, poikkeukselliset tilanteet, tarkkailutiedot ja toteutetut 
huoltotoimenpiteet. Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saa-
tavilla.

Puhdistuksen päätyttyä laaditaan loppuraportti, jossa esitetään kohteen 
tunnistetiedot, työn vastuuhenkilöt, muut puhdistushankkeeseen osallis-
tuneet tahot, kaivutyön toteutus, kaivettujen massojen määrä ja haitta-
ainepitoisuudet, toteutuneet kaivualueet ja -syvyydet karttapiirustukses-
sa esitettyinä, analyysitulokset alueittain, maaperään jääneiden haitta-
aineiden jäännöspitoisuudet sekä näytteenottopaikkojen sijainnit kartta-
piirustuksessa esitettynä, kirjanpitotiedot poistetuista jäte-eristä ja haitta-
ainepitoisista maa-aineksista, yhteenveto siirtoasiakirjoista, alueelta pois 
vietyjen massojen määrä, laatu ja sijainti, puhdistetuille alueille jääneet 
haitta-ainepitoiset massat, niiden määrä, pitoisuudet ja sijainti sekä 
rakennetut huomiorakenteet, mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta-
/päätöksestä, yhteenveto vesinäytteiden analyysituloksista sekä kaivan-
toveden johtamisesta ja käsittelystä sekä tiedot ympäristönsuojelun kan-
nalta merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista. Loppuraportti toimitetaan 
Uudenmaan ELY-keskukseen ja Espoon kaupungin ympäristökeskuk-
seen kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen valmistumisesta.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Espoon kaupungin Kaupunkitek-
niikan keskuksen ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puh-
distamista Espoon Kaitaalla Hylkeenpyytäjänpuiston ja Hylkeenpyytäjän-
polun alueella kiinteistöllä RN:o 49-31-9903-8 ja hyväksyy sen seuraavin 
määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistöltä on poistettava Hylkeenpyytäjänpolun rakentamisen 

edellyttämässä laajuudessa maa-ainekset, joiden metallien ja/tai 
puolimetallien pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa 
214/2007 säädetyt kynnysarvotasot.

Kaivettavat maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät 
valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädetyt kynnysarvotasot, 
on käsiteltävä määräyksissä 7.1. ja 7.2. edellytetyn mukaisesti.

1.2. Päätöksen määräysten 1.1. ja 2.–9.4. mukaiset toimenpiteet on to-
teutettava 31.7.2025 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on tarpeen 
hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-keskuksen 
hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on toimitettava tiedoksi 
myös Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
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Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2. Kaivutyön aikana on otettava näytteitä 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 ana-
lysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksis-
sa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
3.1. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maa-

perän puhdistuksesta kertovin kyltein. 

Haitta-ainepitoisen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistuk-
seen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
haitta-ainepitoista maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Kaivutyön 
aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai 
vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai 
ympäristöriskiä.

3.2. Kaivetut haitta-aineita alle valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisten kynnysarvojen sisältävät maa-ainekset ja eri käsittely-
paikkoihin toimitettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettä-
vä erillään kaivun, lastaamisen ja kuljetuksen aikana.

Välivarastointi ja esikäsittely
4. Kaivettuja haitta-ainepitoisia maa-aineksia voidaan tarvittaessa väli-

varastoida ja esikäsitellä esim. hara-/välppäkauhalla puhdistus-
alueella puhdistuksen aikana. Välivarastoinnin ja esikäsittelyn on 
oltava mahdollisimman lyhytaikaista ja ne on toteutettava siten, 
ettei niistä 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 ja/tai esikäsittely toteutetaan päällystämättö-
mällä alueella, on alueen maaperän pintakerroksen pilaantumatto-
muus varmistettava edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin ja 
esikäsittelyn päätyttyä.

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet
5. Kaivutöiden jälkeen on kaivantojen seinämistä ja pohjista otettava 

edustavia maanäytteitä. Näytteenottotiheys on valittava siten, että 
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kaivannon seinämien ja pohjien haitta-aineiden jäännöspitoisuudet 
tulevat tarkasti ja luotettavasti selvitetyksi. Jokaiselta haitta-aine-
pitoisen maan kaivualueelta on otettava kuitenkin vähintään kaksi 
edustavaa näytettä. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vä-
hintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen 
haitta-aineiden pitoisuudet.

Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen
6. Pilaantuneet maa-ainekset on peitettävä kuljetuksen ajaksi ja kulje-

tuksesta on tehtävä siirtoasiakirja, joka on oltava mukana kul-
jetuksen aikana ja luovutettava jätteen vastaanottajalle. Jätteen saa 
antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toimin-
nanharjoittajalle.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten käsittely
7.1. Haitta-ainepitoiset maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa 

mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppu-
käsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on 
hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.

7.2. Haitta-ainepitoisten maa-ainesten kaivutöiden yhteydessä kaivetta-
vat jätejakeet on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensi-
sijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kysei 
jätteen käsitelty.

Pilaantuneen veden käsittely
8. Haitta-ainepitoisen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä ve-

destä 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 nou-
datettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Veden käsittelyssä talteenotettu, haitta-aineita sisältävä jäte on toi-
mitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hy-
väksytty kyseisen jätteen käsittely. Vaarallisen jätteen kuljetuksesta 
on tehtävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteiden 
siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden vastaanottajalle.
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Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
9.1. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen mää-

räysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvon-
nasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä kaivutyön aloittamis-
ajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle 
ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen 
toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoi-
tettava myös tämän päätöksen mukaisten toimenpiteiden lopet-
tamisajankohta.

9.2. Mikäli työn aikana todetaan muita kuin määräyksessä 1.1. mainittuja 
haitta-aineita, näytetuloksissa todetaan merkittävästi aiemmasta 
poikkeavia haitta-aineiden pitoisuuksia tai muista poikkeukselli-
sista tilanteista sekä puhdistussuunnitelman mahdollisista muutos-
tarpeista, on viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden sopimi-
seksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle.

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

9.4. Tämän päätöksen mukaisista toimenpiteistä on tehtävä raportti, 
jossa on esitettävä työn toteuttaminen ja karttapiirustus toteutu-
neista kaivualueista ja -syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näyt-
teenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, 
kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista,  
analyysitulokset kaivualueen maaperän haitta-aineiden jäännös-
pitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit karttapiirustuk-
sessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten vesinäytteiden 
analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsitte-
lystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto maa-ainesten siirto-
asiakirjoista.

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden 
kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja poh-
javeden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yh-
teydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen 
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoi-
tus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei lu-
vun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tar-
kastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä on 
annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen 
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tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräyk-
set 1.1.–9.4.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvolli-
suuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvillä-
olovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toi-
mintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) 
ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). (Määräykset 1.1.–7. ja 9.2.)

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus-
tarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin 
esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylem-
mät 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-, va-
rasto- tai liikennealueena, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylit-
tää säädetyn ylemmän ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla 
alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alem-
man ohjearvon.

Tehdyissä maaperätutkimuksissa alueella todettiin valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot ylittävät pitoisuudet arseenia, 
elohopeaa, kadmiumia, kuparia ja sinkkiä. Em. haitta-aineille on säädetty 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä kynnysarvot, alemmat 
ohjearvot ja ylemmät ohjearvot taulukossa 1 esitetyn mukaisesti. 

Taulukko 1. Arseenin, elohopean, kadmiumin, kuparin ja sinkin 
kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.

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
Kupari 100 150 200
Sinkki 200 250 400

Alueelle laaditussa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisessa 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa todetaan, 
ettei alueella ole puhdistustarvetta. Hylkeenpyytäjänpolun rakennustyön 
yhteydessä kuitenkin on tarpeen kaivaa maa-aineksia, joiden haitta-
ainepitoisuudet ylittävät em. asetuksessa säädetyt kynnysarvotasot. 
Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti haitta-
ainepitoisten maa-ainesten poisto rakentamisen vaatimassa laajuu-
dessa. (Määräys 1.1.)
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Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi haitta-ainepitoisen maa-ainek-
sen kaivutoimenpiteet viiden vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluon-
toinen kaivutyö ja sen kestoksi on arvioitu kaksi päivää. Mikäli työtä ei 
jostain syystä pystytä toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi sii-
hen hakea lisäaikaa ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, onko 
alueen olosuhteet ja suunnitelman muuttuneet niin, että on tarpeen laatia 
uusi ilmoitus, vain vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen perustana 
ollutta tilannetta. (Määräys 1.2.)

Kaivutyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. 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 pilaan-
tuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät 
maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-ainekset. Näyt-
teenotossa voidaan huomioida aiempien tutkimusten tulokset. (Määräys 
2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §: n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (Määräykset 
2., 4., 8. ja 9.1.)

Puhdistettavat alueet on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kyl-
teillä, jotta 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 tervey-
delle tai ympäristölle. (Määräykset 3.1., 3.2. ja 7.2.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai jätehuol-
losta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 15 §:ssä 
säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 2.–3.2., 6.–
8. ja 9.3.) 

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen haitta-ainepitoisten maa-ainesten 
välivarastointi ja esikäsittely siten, ettei niistä aiheudu ympäristö- tai 
terveyshaittaa. (Määräys 4.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-ainepitoi-
suudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. (Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirto-
asiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava muka-
na jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siir-
toasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. (Määräys 6.)
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Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määrä-
ys 6.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdol-
lisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjes-
tyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista uudelleen-
käyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräykset 7.1. ja 
7.2.)

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi vas-
taanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä kysei-
siä maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien haitta-ainepitoisten maa-
ainesten kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun ase-
tuksen 331/2013 mukaisesti. Alueelta poistettavat kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimitettaviksi 
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.1.)

Haitta-ainepitoisten maa-aineisten kaivutöiden yhteydessä kaivettavat 
jätejakeet on edellytetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsi-
teltäväksi asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Mää-
räys 7.2.)

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat 
haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta 
enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa tervey-
delle tai ympäristölle. (Määräys 8.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään valvontaviran-
omaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. Mää-
räykset 9.1.–9.4. on annettu viranomaisvalvonnan kannalta.

Haitta-ainepitoista maaperää kaivettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita tai 
maaperässä todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi 
aiemmista tutkimuksista. 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 toimenpiteet. (Määräykset 9.3. ja 9.4.)

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)
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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 maksullisis-
ta suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 770 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- 
ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 
(1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän pää-
töksen käsittelyyn kului 14 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 maksul-
lisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä ole-
vaan maksutaulukkoon. 

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus / Mira Heiskanen 
(sähköisesti)

Tiedoksi
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Ramboll Finland Oy / Timo Salmi, Emilia Pöyry (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 verk-
kosivuilla.
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Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot merkitään valtakunnalliseen maaperän 
tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oi-
keuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va-
lituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaa-
moon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä 3. 
olevassa valitusosoituksessa. 

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

Liitteet Liite 1. Puhdistettavan alueen sijainti 
Liite 2. Maaperätutkimusten näytepisteiden sijainnit
Liite 3. Valitusosoitus
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 Liite 3. Uudenmaan ELY-keskuksen päätökseen 9.7.2020, UUDELY/6207/2020

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla 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 julkaisemisajan-
kohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannus-
aatto, 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 yh-
teystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitet-
tava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan al-
kamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen val-
takirja 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 tu-
lee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköi-
sesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee olla toi-
mitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
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päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjes-
telmässä.

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-
tuulla.

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäynti-
maksu 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
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


