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Puhdistettavan alueen sijainti
Puhdistettava alue sijaitsee Espoon Tapiolassa osoitteessa 
Itätuulenkuja 6 ja 8. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöillä, joiden kiinteistötunnukset ovat 
49–12–205–5 ja 49–12–205–6.

Kiinteistön omistaja

Kiinteistön 49–12–205–5 omistaa Asunto Oy Espoon Tuultentakoja ja 
kiinteistön 49–12–205–6 omistaa Asunto Oy Espoon Tuultentietäjä.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä 
ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta 
ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin 
Uudenmaan ELY-keskus) 22.6.2022.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 YIT Suomi Oy. Itätuulenkuja 6 ja 8, Espoo, Maaperän 
pilaantuneisuustutkimuksen loppuraportti, Sitowise Oy 13.6.2022.

 YIT Suomi Oy, Itätuulenkuja 6 ja 8, Espoo, Pilaantuneen maaperän 
kunnostuksen yleissuunnitelma. Sitowise Oy 22.6.2022.
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Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria ja nykyinen käyttö
Puhdistettava alue on ollut Espoon kaupungin ilmakuvien perusteella 
peltoa 1970-luvulle asti. Alueella on sijainnut ajoneuvojen 
pysäköintihalli, joka on purettu vuonna 2022. Alueen läpi on virrannut 
aiemmin Otsonlahteen johtava hulevesioja.

Maaperän pilaantuneisuustutkimuksen näytteenottohetkellä 
toukokuussa 2022 alue oli hiekkapintaista työmaa-aluetta, jolla 
säilytettiin rakennustyömaan tarvikkeita, varusteita ja työkoneita.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö
Puhdistettava alue sijoittuu Tapiolan keskustaan kaupunkiympäristöön 
kauppakeskuksen, metroaseman ja linja-autoaseman välittömään 
läheisyyteen. Kiinteistöt rajautuvat etelässä Itätuulenkujaan. 
Naapurustossa on kaikissa ilmansuunnissa Tapiolan keskustan liike- ja 
asuinrakennuksia sekä katualueita. Lähin asutus sijaitsee välittömästi 
Itätuulenkujan eteläpuolella.

Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole herkkiä kohteita, kuten 
kouluja, päiväkoteja tai luonnonsuojelualueita.

Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistöt sijaitsevat asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueella (kaavamerkintä AL–1).

Kiinteistöille tullaan rakentamaan kaksi asuinrakennusta. Kiinteistöille 
tulee ajoratojen päälle kävelykansirakenne, Kirjokansi, jonka alapuolella 
on kaksi kerrosta liiketilaa sekä pysäköintitilaa. Tulevat asunnot 
sijaitsevat kansirakenteen yläpuolella.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot
Tutkimusten perusteella maaperä on pääasiassa hiekkaa ja soraa 0–
4 metrin syvyydellä. Osassa tutkimuspisteistä havaittiin savikerros 2–
4 metrin syvyydellä. Pohjatutkimuksissa todettiin neljän metrin jälkeen 
hienoa hiekkaa arviolta 7–10 metrin syvyyteen saakka. 
Hiekkakerroksen jälkeen on ohut ja tiivis moreenikerros. Kalliopinta on 
noin 10 metrin syvyydessä nykyisestä maanpinnasta. Tutkimuksessa 
havaittiin lisäksi tuhkatäytöksi luokiteltava kerros näytepisteistä SW7 ja 
SW10 noin 1–2 metrin syvyydeltä.

Maanpinnan taso alueella on noin + 3 m mpy, mikä oli myös puretun 
autohallin alapohjan taso.

Rakennustöiden myötä maaperä tulee jäämään kokonaan tulevien 
pysäköinti- ja liiketilojen alle (betonilattiat, asfaltoidut ajoväylät ym.).
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Lähin luokiteltu pohjavesialue (Puolarmetsä, 0104902, 1-luokka) 
sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä puhdistettavasta alueesta 
länteen.

Lähin vesistö on Itämereen yhteydessä oleva Otsonlahti, joka sijaitsee 
noin 750 metrin etäisyydellä kohteesta itään. Otsonlahteen on aiemmin 
virrannut hulevesipuro idän suunnasta.

Rakennustöiden jälkeen pintavedet tullaan johtamaan hallitusti pois 
päällysteiltä viheralueille tai sadevesijärjestelmään.

Alueella tehdyt tutkimukset

Maaperätutkimus vuonna 2022
Kiinteistöillä tehtiin maaperätutkimus toukokuussa 2022 maaperän 
mahdollisten haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseksi. Näytteitä otettiin 
keskiraskaalla kairakoneella kahdeksasta tutkimuspisteestä (SW3–
SW5, SW7, SW9–SW11 ja SW14) yhteensä 40 kappaletta. 
Näytteenotto ulotettiin neljän metrin syvyyteen maanpinnasta. 
Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty liitteen 2 karttapiirustuksessa.

Kaikista näytteistä määritettiin XRF–mittarilla raskasmetallipitoisuudet ja 
PID–mittarilla haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet (TVOC). 
Tulosten perusteella valittiin näytteet laboratorioanalyyseihin. 
Laboratoriossa näytteistä analysoitiin valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset raskasmetallit (4 näytettä) ja PAH-yhdisteet (4 
näytettä), bensiinijakeet C5–C10 (sis. BTEX-yhdisteet) (2 näytettä), 
öljyhiilivedyt C10–C40 (10 näytettä) ja TOC (1 näyte).

Tutkimuspisteessä SW7 syvyydellä 1,0–2,0 metriä todettiin 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittävä 
arseenin pitoisuus (6,5 mg/kg). Tutkimuspisteessä SW10 syvyydellä 
1,0–2,0 metriä todettiin kynnysarvot ylittävät pitoisuudet arseenia 
(5,2 mg/kg) ja kromia (190 mg/kg) ja alemman ohjearvon ylittävä 
pitoisuus nikkeliä (140 mg/kg). Syvyydellä 2,0–3,0 metriä todettiin 
kynnysarvon ylittävä pitoisuus arseenia (5,7 mg/kg). Muiden 
analysoitujen haitta-aineiden osalta ei todettu kynnys- tai ohjearvoja 
ylittäviä pitoisuuksia.

Geologian tutkimuskeskuksen TAPIR–karttapalvelun perusteella 
kynnysarvon ylittävä arseenin pitoisuus on alueen taustapitoisuuden 
tasolla.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
Kohteeseen on laadittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Arvioinnissa 
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on huomioitu alueen maankäyttö, ympäristöolosuhteet sekä todettujen 
haitta-aineiden ominaisuudet, pitoisuudet ja esiintyminen.

Kohteelta on purettu pois vanha pysäköintihalli ja tilalle tullaan 
rakentamaan ajoratoja, pysäköintitilaa, liiketiloja ja asuinkerrostaloja. 
Kohteen maa-alueet tulevat kauttaaltaan jäämään ajorata- tai 
lattiarakenteiden alle. Maankäyttö on asuinkäytön vuoksi herkkää. 

Kohteella tai sen lähiympäristössä ei ole herkkiä kohteita, kuten 
luokiteltuja pohjavesialueita tai luonnonsuojelualueita. Kohde sijaitsee 
keskeisellä paikalla rakennetussa kaupunkiympäristössä, eikä siten ole 
luonnonolosuhteiltaan herkkä.

Maaperässä todettiin alemman ohjearvon ylittävä nikkelipitoisuus sekä 
kynnysarvon ylittävä kromipitoisuus 1–2 metrin syvyydellä nykyisestä 
maanpinnasta. Kohteella todettiin myös kynnysarvon ylittäviä 
arseenipitoisuuksia, mutta arseenipitoisuudet eivät ylittäneet luontaista 
taustapitoisuutta. Luontaisen taustapitoisuuden alittavien haitta-aineiden 
puhdistustarvetta ei ole tarpeen arvioida.

Kulkeutuminen
Haitta-aineet voivat tyypillisesti kulkeutua etäämmälle 
esiintymispaikaltansa veden (pintavalunta, vajovesi, orsi- ja pohjavesi) 
ja maapölyn mukana sekä kaasufaasina ilmavirtausten välityksellä.

Kohteella ei tulevassa käytössä muodostu vajovesiä, sillä alue tulee 
kauttaaltaan peittymään uusilla rakenteilla (lattiarakenteet, ajoväylät). 
Koska alueelle tulee pinnoite, ei haitta-ainepitoista pintavaluntaa pääse 
muodostumaan. Tutkimuksen havaintojen perusteella haitta-
ainepitoinen kerros ei ole kosketuksissa orsi- tai pohjaveteen, joten 
haitta-aineiden kulkeutuminen orsi- tai pohjaveden mukana arvioidaan 
epätodennäköiseksi.

Haitta-ainepitoinen kerros päällystetään, joten haitta-aineiden 
kulkeutuminen pölyävän maan mukana arvioidaan epätodennäköiseksi. 

Nikkeli ja kromi eivät ole haihtuvia aineita, joten ne eivät kulkeudu 
kaasufaasina ilmassa. 

Kohteen olosuhteet ja haitta-aineiden ominaisuudet huomioiden 
merkittävää haitta-aineiden kulkeutumista ei arvioida tapahtuvan.

Ihmisten altistuminen ja terveysriskit
Ihmiset voivat tyypillisesti altistua haitta-aineille suoran ihokontaktin 
välityksellä, haitta-ainepitoista maa-ainesta tahattomasti tai tahallisesti 
nielemällä sekä haitta-ainepitoista ilmaa tai pölyä hengittämällä. Mikäli 
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haitta-aineita on kulkeutunut talousveteen tai ravintoon, on altistuminen 
veden tai ravinnon välityksellä mahdollista.

Tulevassa käytössä kohteen maaperää peittää kauttaaltaan uudet 
rakenteet. Haitta-aineille ei siten voi altistua suoran ihokosketuksen tai 
ruoansulatuselimistön välityksellä.

Kohteella todetut haitta-aineet eivät ole haihtuvia, joten hengitysilman 
välityksellä altistumista ei tapahdu. Maaperä ei pääse pölyämään 
rakenteiden vuoksi, joten haitta-ainepitoisen pölyn hengittämisen 
välityksellä altistuminen ei ole myöskään todennäköistä.

Haitta-ainepitoisilla alueilla ei kasvateta ravintokasveja. Alueella ei 
myöskään esiinny talousvesikäytössä olevaa pohjavettä. Nikkeli ja 
kromi eivät läpäise tavanomaisia talousvesiputkimateriaaleja. 
Altistuminen ravinnon tai talousveden välityksellä arvioidaan 
epätodennäköiseksi.

Alueella esiintyvistä haitta-ainepitoisuuksista ei arvioida aiheutuvan 
terveysriskejä.

Eliöstön altistuminen ja ekologiset riskit
Kohde ei ole ekologisesti herkkä. Kohteelle tulevat rakenteet tulevat 
peittämään maaperän, mikä estää lintujen, nisäkkäiden ja matelijoiden 
kosketuksen maaperään. Maaperän mikrobit ja maaperäeläimet voivat 
altistua haitta-aineille elinympäristössään, mutta tästäkään ei arvioida 
aiheutuvan merkittävää riskiä maaperän prosesseille metallipitoisen 
alueen pienialaisuuden vuoksi. Lisäksi päällystetty täyttömaa ei ole 
lähtökohtaisestikaan näiden eliöryhmien kannalta lajirikkain ympäristö. 
Rakentamisen vaikutus eliöstöön arvioidaan suuremmaksi kuin haitta-
aineiden. 

Alueella esiintyvistä haitta-ainepitoisuuksista ei arvioida aiheutuvan 
ekologisia riskejä.

Pilaantuneisuus ja puhdistustarve
Tutkittujen näytteiden ja riskinarvion perusteella kohteella ei esiinny 
maaperän haitta-aineista aiheutuvaa kulkeutumis-, terveys- tai 
ekologista riskiä. Riskien todennäköisyys arvioidaan hyvin vähäiseksi.

Kohteen maaperää pidetään riskinarvion perusteella 
pilaantumattomana, eikä sillä arvioida olevan riskiperusteista 
puhdistustarvetta.
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Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet ja arvio massamääristä
Alueella tullaan tekemään kaivutöitä, jotka kohdistuvat osittain haitta-
ainepitoiseen maaperään. Koska alueella ei arvioida olevan riskeihin 
perustuvaa maaperän puhdistustarvetta, kaivutyöt ehdotetaan tehtäviksi 
rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Edelleen ehdotetaan, että 
alueella tehtäviä kaivutöitä varten ei aseteta puhdistustavoitteita.

Suurimmat haitta-ainepitoisuudet havaittiin näytepisteissä SW7 ja 
SW10 syvyydellä 1–2 metriä. Arseenin ja kromin pitoisuudet ylittivät 
kynnysarvot molemmissa tutkimuspisteissä. Nikkelin pitoisuus ylitti 
alemman ohjearvon tutkimuspisteessä SW10.

Tuhkatäytöksi arvioidun, mustasta hiekasta ja sorasta koostuvan maa-
aineksen arvioidaan rajautuvan 1–2 metrin syvyyteen ja näytepisteiden 
SW7 ja SW10 lähiympäristöön. Täyttökerroksen jälkeen alkaa haitta-
aineita pidättävä savikerros, joten täyttömaan sisältämät haitta-aineet 
eivät ole oletettavasti kulkeutuneet syvemmälle maaperään.

Haitta-ainepitoisia kaivumassoja syntyy arviolta noin 100 m3.

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen
Kiinteistöillä tullaan tekemään kaivutöitä, joten puhdistusmenetelmä on 
kaivutöiden vuoksi massanvaihto.

Maa-aines kaivetaan rakennustöiden vaatimassa laajuudessa. 
Kohteelle valittu ympäristötekninen valvoja valvoo kaivutyötä ja 
massojen loppusijoittamista tai hyötykäyttöä aiempien tutkimustulosten 
sekä tarkkailunäytteiden avulla.

Työmaavesien käsittelyssä huomioidaan Espoon kaupungin 
työmaavesiopas. Todetut haitta-aineet ovat niukkaliukoisia veteen ja 
maaperän pitoisuudet matalia, joten niiden esiintyminen 
kaivantovedessä on epätodennäköistä. Tarvittaessa kaivantovesien 
hulevesiviemäriin johtamiseen pyydetään lupa viemärin omistajalta 
(HSY). Johtaminen tehdään HSY:n ohjeiden mukaan.

Mikäli kohteen alueelle jää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisen alemman ohjearvon ylittävää haitta-ainepitoista maata, jäävät 
maaperän haitta-ainepitoisuudet kohteelle rakennettavien rakenteiden 
(betonilaatta, asfaltti) alle. Tästä syystä huomio- ja eristysrakenteille ei 
katsota olevan tarvetta.

Puhdistustyö katsotaan päättyneeksi, kun maa-aines on poistettu 
rakentamisen vaatimassa laajuudessa.
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Jälkiseurannan tarve esitetään arvioitavaksi puhdistuksen päätyttyä, 
kun jäännöspitoisuudet ovat tiedossa. Tutkimustulosten perusteella 
jälkiseurannan tarvetta ei arvioida olevan.

Haitta-ainepitoisen maaperän kaivutyö pyritään tekemään syksyllä 
2022.

Jätteiden ja kaivettujen maa-ainesten käsittely
Kaivetut maa-ainekset, joissa esiintyy valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset kynnysarvot tai alemmat ohjearvot ylittäviä haitta-
ainepitoisuuksia, toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan tai 
hyötykäytetään kohteella.

Arseeni-, kromi- ja nikkelipitoisia maa-aineksia voidaan riskinarvion 
perusteella hyödyntää kiinteistöillä 49–12–205–5 ja 49–12–205–6 
tulevien rakenteiden alapuolisessa maaperässä. Maa-ainekset  
hyötykäytetään pohjaveden pinnan yläpuoleisissa maakerroksissa.

Hyödynnettävässä maa-aineksessa saa esiintyä arseenia 
taustapitoisuuden 10 mg/kg alittavina pitoisuuksina, kromia 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ja 
alemman ohjearvon välillä olevina pitoisuuksina ja nikkeliä alemman ja 
ylemmän ohjearvon välillä olevina pitoisuuksina.

Hyödynnettävien haitta-ainepitoisten maa-ainesten pitoisuudet 
varmennetaan edustavilla näytteillä ja laboratorioanalyyseillä. 
Laboratoriossa analysoidaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaiset metallit ja puolimetallit.

Alue, jolla haitta-ainepitoista maa-ainesta hyödynnetään, 
dokumentoidaan ja esitetään puhdistuksen loppuraportissa. Lisäksi 
dokumentoidaan syvyystaso, jolla haitta-ainepitoista maa-ainesta 
hyödynnetään.

Alueelle varataan välivarastointitilaa, jolla haitta-ainepitoisia massoja 
voidaan tarvittaessa varastoida esimerkiksi laboratoriotulosten 
valmistumisen ajan. Välivarastointiin varattava alue voi lähtökohtaisesti 
olla massojen vähäisen määrän vuoksi pieni. Välivarastointialueen 
alapuolisen maaperän pilaantuminen välivarastoinnin seurauksena 
estetään esimerkiksi käyttämällä suojapeitettä varastoitavien massojen 
alla. Mikäli suojapeitettä tai vastaavaa suojausta ei ole käytetty, 
välivarastoalueen maaperä näytteistetään ja tarvittaessa puhdistetaan 
varastoinnin jälkeen.

Mikäli maaperässä todetaan jätettä, ne lajitellaan ja toimitetaan 
lajiteltuna soveltuville jäteasemille. Mikäli jätettä ei voi erotella maa-
aineksesta, sovitaan vastaanottopaikan kanssa jätteellisen maa-
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aineksen toimittamisesta erikseen. Tuhkansekaista maakerrosta 
kaivettaessa varmistetaan, että maa-aineksen loppusijoitus tapahtuu 
lain mukaisesti soveltuvalle jäteasemalle.

Haitta-ainepitoisen maan kuormat varustetaan asianmukaisilla 
siirtoasiakirjoilla, joista yksi kappale jätetään vastaanottopaikkaan, yksi 
kuljetusliikkeelle ja yksi palautetaan ympäristötekniselle valvojalle.

Esimerkki siirtoasiakirjasta liitetään puhdistuksen loppuraporttiin. 
Ympäristötekninen valvoja säilyttää asiakirjoja kolme vuotta 
puhdistuksen päättymisestä.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu
Haitta-ainepitoisen maaperän kaivutöitä ja massojen loppusijoitusta 
ohjataan tutkimusvaiheen analyysitulosten sekä kaivutöiden aikana 
otettavien näytteiden ja niille tehtävien mittausten sekä analyysien 
perusteella. Mikäli massoissa on aistinvaraisesti tai kenttämittareilla 
havaittavaa poikkeavuutta, näytteitä otetaan tiheämmin.

Kohteella tehtävissä mittauksissa käytetään XRF-kenttämittaria. 
Laboratoriossa analysoidaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaiset metallit ja puolimetallit. Osa kenttämittarilla määritetyistä 
tarkkailunäytteiden pitoisuuksista varmennetaan laboratorioanalyysein.

Seurannasta ja mittauksista vastaa kohteelle valittu ympäristötekninen 
valvoja. Kaivun jälkeen kaivantojen pohjien ja seinämien maaperän 
haitta-aineiden jäännöspitoisuudet tarkastetaan ottamalla kaivupinnoista 
edustavia jäännöspitoisuusnäytteitä.

Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset metallit ja puolimetallit. 

Puhdistamisen terveys- ja ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy
Ulkopuolisten pääsy kaivualueelle estetään. Puhdistettava alue 
aidataan ja alueelle tuodaan pilaantuneen maaperän puhdistuksesta 
kertovat kyltit.

Työntekijät käyttävät henkilökohtaisia suojavarusteita (vähintään 
kypärä, turvakengät, pitkähihaiset työvaatteet, huomiovaatteet, 
tarvittaessa hiukkassuojain P3). Haitta-ainepitoisen maa-aineksen 
kanssa työskenneltäessä käytetään suojakäsineitä ja käsien pesuun 
kiinnitetään huomiota. Suojavarusteet vaihdetaan niiden likaannuttua tai 
rikkouduttua. Työmaalle varataan ensiapuvälineet sekä silmähuuhde.

Haitta-ainepitoisen maan kaivualueilla ruokailu, juominen ja tupakointi 
on kielletty.
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Kaivutyö toteutetaan siten, että haitta-ainepitoista maa-ainesta ei leviä 
työmaa-alueen ulkopuolelle. Haitta-aineiden leviäminen vältetään 
estämällä autojen tarpeeton liikkuminen haitta-ainepitoisella alueella ja 
tarvittaessa puhdistamalla renkaat. Haitta-ainepitoisen maan kaivu 
toteutetaan siten, että haitta-ainepitoista pölyä ei muodostu. Haitta-
ainepitoisen maan kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi.

Sääolosuhteet, kuten kuivuus, voimakas tuuli ja voimakas sade 
huomioidaan puhdistustyössä ja tarvittaessa työt keskeytetään. 
Tarvittaessa kasalla olevia haitta-ainepitoisia massoja kastellaan tai 
pidetään peitettyinä pölyämisen estämiseksi. 

Haitta-ainepitoisten ja kiintoainetta sisältävien kaivantovesien 
esiintymiseen varaudutaan ennalta.

Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa
Kohteella todetut haitta-ainepitoisuudet ovat pistemäisiä ja esiintyvät 
melko pienellä alueella, joten kohteessa ei arvioida esiintyvän erityisen 
merkittäviä haitta-ainepitoisuuksiin liittyviä poikkeustilanteita.

Mikäli massamäärät kasvavat huomattavasti oletetusta, ilmoitetaan 
ylityksestä tilaajalle. Varmistetaan massojen loppusijoituspaikan 
kapasiteetti. Tiedotetaan urakoitsijaa massamäärien kasvusta ja sen 
vaikutuksesta työn kestoon.

Mikäli alueelta löytyy merkittäviä määriä uusia haitta-aineita, työ 
keskeytetään ja havainnoista ilmoitetaan tilaajalle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle. Puhdistusta jatketaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Mikäli alueen maaperässä havaitaan merkittävästi voimakkaampia 
haitta-ainepitoisuuksia kuin ennalta oli tiedossa, otetaan massoista 
ylimääräinen edustava kokoomanäyte, joka toimitetaan laboratorioon 
tutkittavaksi. Havainnoista ilmoitetaan tilaajalle ja viranomaiselle. 
Ylimääräinen puhdistustarve ja massamäärä arvioidaan ja massat 
toimitetaan soveltuvaan vastaanottopaikkaan.

Mikäli puhdistustavoitetta ei syystä tai toisesta saavuteta, selvitetään 
haitta-ainepitoisuudet, esiintymismatriisi (vesi, kaasu, maa-aines jne.) 
sekä esiintymislaajuus ja -syvyys. Neuvotellaan jatkotoimenpiteistä 
(muun muassa puhdistuksen jatkaminen eri menetelmillä, 
eristysratkaisut, riskinarviointi) tilaajan ja viranomaisen kanssa.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Kaivutöiden aloittamisesta tehdään aloitusilmoitus Uudenmaan ELY-
keskukselle. Aloitusilmoituksessa kerrotaan työn aikataulu ja työhön 
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osallistuvien tahojen yhteystiedot. Kaivutöiden loppumisesta tehdään 
Uudenmaan ELY-keskukselle lopetusilmoitus.

Puhdistuksesta vastaava vastaa muusta tarpeelliseksi katsomastaan 
tiedotuksesta tarvittaessa yhdessä ympäristöteknisen valvojan kanssa.

Ympäristötekninen valvoja pitää kaivutöiden aikana kirjanpitoa, johon 
merkitään vähintään seuraavat asiat:

 tiedot alueelta poistetuista haitta-ainepitoisista maista,
 tiedot otetuista näytteistä ja analyysituloksista,
 tiedot jäännöspitoisuuksista,
 tiedot mahdollisista täyttöihin hyötykäytetyistä haitta-

ainepitoisista maa-aineksista,
 tiedot mahdollisista haitta-ainepitoisen maaperän kaivannoista 

pumpatuista kaivantovesistä, 
 mahdolliset huomio- ja eristerakenteet,
 havainnot ja poikkeamat suunnitelmista ja syyt poikkeamiin.

Kirjanpito pidetään ajan tasalla puhdistuksen aikana.

Kaivutöiden valmistuttua työstä laaditaan loppuraportti. Raportissa 
esitetään vähintään seuraavat asiat:

 kaivutyön toteutus ja aikataulu,
 haitta-ainepitoisen maaperän kaivantojen sijainnit ja syvyydet,
 tiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista,
 kaivutöiden aikainen näytteenotto, analyysitulokset,
 jäännöspitoisuudet,
 mahdolliset huomio- ja eristerakenteet,
 tiedot hyödynnetyistä haitta-ainepitoisista maista sekä
 mahdollinen vesienkäsittely.

Loppuraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle 
tarkastettavaksi.

Viranomaisen ratkaisu

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Espoon Tapiolassa sijaitsevia 
kiinteistöjä 49–12–205–5 ja 49–12–205–6 koskevan ilmoituksen 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ja hyväksyy sen seuraavin 
määräyksin:

Puhdistustavoitteet ja työn aikainen näytteenotto
1. Kiinteistöjen 49–12–205–5 ja 49–12–205–6 maaperä on puhdistettava 

siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
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2. Mikäli kaivutöiden yhteydessä todetaan aiemmista tutkimuksista 
poikkeavia haitta-ainepitoisuuksia, on niiden ympäristö- ja terveysriskit 
arvioitava valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti.

3. Kaivutöiden yhteydessä on otettava edustavia maanäytteitä vähintään 
näytepisteiden SW7 ja SW10 alueilta. Näytteenoton avulla selvitetään 
maaperän tila ja mahdollinen puhdistustarve. Jos näytteiden 
tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on kenttämittaustuloksista 
vähintään joka kymmenennen näytteen, kuitenkin vähintään yhden 
näytteen tulos jokaiselta tutkimusalueelta, tarkastettava 
laboratoriomittauksilla.

Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään aiempien tutkimusten 
ja alueen käyttöhistorian perusteella mahdollisesti maaperään 
päässeiden haitta-aineiden pitoisuudet.

4. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 
maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja 
kaivettavien maa-ainesten 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
5. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän 

puhdistuksesta kertovin kyltein.

6. 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.

Maa-ainesten käsittely ja varastointi
7. Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset ja kohonneita haitta-

ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä 
määräyksen 11 mukaisesti sekä pilaantuneiden maiden kaivun 
yhteydessä mahdollisesti poistettavat jätejakeet, on toimitettava 
ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja 
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toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa 
vastaanottaa kyseisiä maa-aineksia ja/tai jätteitä.

8. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri 
tavalla käsiteltävät maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, 
lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.

9. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 
kaivualueiden läheisyydessä. 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- ja valumavesien 
muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.

10. Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on 
alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava 
edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.

Kaivettujen maa-ainesten hyötykäyttö
11. Kaivantojen täytössä voidaan hyödyntää alueelta kaivettavia maa-

aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat korkeintaan aiemmissa 
tutkimuksissa todettujen pitoisuuksien tasolla. Haitta-ainepitoisia maa-
aineksia ei saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen.

12. Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää 
edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä.

13. Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
hyödyntämispaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 21. edellytettyyn 
loppuraporttiin.

Maa-ainesten kuljettaminen
14. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 

toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen 
ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pöly- tai 
meluhaittoja. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on 
laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n 
edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana 
ja ne on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on 
säilytettävä kolme vuotta.



UUDELY/8900/2022 13/24

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
15. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista on otettava 

edustavat jäännöspitoisuusnäytteet siten, että kaivualueen maaperään 
jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvitetyiksi. 
Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on kuitenkin otettava 
vähintään kaksi edustavaa jäännöspitoisuusnäytettä. Näytteistä on 
analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Pilaantuneen veden käsittely
16. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä on 

otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava alueella 
tehdyissä maaperätutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

17. Tarvittaessa vesi on poistettava tai 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.

Mahdollisessa 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.

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi
18. 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, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä 
kiinteistöjen omistajille ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä 
mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten 
puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

19. Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita 
ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa, pilaantuneisuus jatkuu 
kiinteistöjen ulkopuolelle tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia 
asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai 
terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä 
Uudenmaan ELY-keskukselle, Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ko. kiinteistön omistajalle 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.
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20. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta, eri 
käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista 
ja määristä.

21. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on 
laadittava loppuraportti, 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 maa-ainesten 
toimittamisesta eri hyödyntämis-, käsittely- ja loppusijoituspaikoille.

Loppuraportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistöjen omistajille 
kahden kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Määräysten ja päätöksen perustelut

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

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 §). 
Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 
3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus 
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maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on 
kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperän 
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen 
2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten 
aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. 
Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon. 
Ilmoituksessa esitetty maaperän puhdistustarpeen arvioinnin tulee 
täyttää asetuksen vaatimukset.

Kiinteistöillä tehdyissä tutkimuksissa on todettu maaperässä kohonneita 
metallien ja puolimetallien pitoisuuksia. Em. haitta-aineille on säädetty 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä kynnysarvot sekä 
alemmat ja ylemmät ohjearvot taulukossa 1. esitetyn mukaisesti.

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

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Antimoni 2 10 50
Arseeni 5 50 100
Elohopea 0,5 2 5
Kadmium 1 10 20
Koboltti 20 100 250
Kromi 100 200 300
Kupari 100 15 200
Lyijy 60 200 750
Nikkeli 50 100 150
Sinkki 200 250 400
Vanadiini 100 150 250

Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä 
ja pohjavesi (pilaantunut alue) tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siitä 
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Päätöksessä 
on edellytetty puhdistamaan maaperä tämän mukaisesti. 
Puhdistustavoite on asetettu, vaikka tehtyjen tutkimusten ja riskinarvion 
perusteella kinteistöillä ei ole puhdistustarvetta ja ilmoitusasiakirjoissa 
esitetään, ettei puhdistustavoitetta asetettaisi. ELY-keskuksen 
näkemyksen mukaan puhdistustavoitteen asettaminen on tarpeen, 
koska haitta-aineiden esiintymisen laajuutta tai pitoisuuksia ei ole 
kattavasti selvitetty näytepisteiden SW7 ja SW10 alueilla eikä näin ollen 
tehty tutkimus kuvaa em. alueiden haitta-ainepitoisuuksia kattavasti. On 
mahdollista, että kaivutyön aikana todetaan aiempaa korkeampia haitta-
ainepitoisuuksia. (Määräys 1.)
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Päätöksessä on edellytetty tehtäväksi valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukainen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, 
mikäli kaivutöiden yhteydessä todetaan aiemmista tutkimuksista 
poikkeavia haitta-ainepitoisuuksia, jotta niiden ympäristö- ja terveysriskit 
tulevat asianmukaisesti arvioitua. (Määräys 2.)

Päätöksessä on edellytetty tehtäväksi lisätutkimuksia vähintään 
tutkimuspisteiden SW7 ja SW10 alueilta, koska kyseisiltä alueilta on 
maaperän haitta-ainepitoisuuksista vain pistemäistä tietoa eikä 
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän alueen laajuus ole 
tiedossa. (Määräys 3.)

Määräyksillä 1. ja 2. varmistetaan, että kaikki pilaantuneet maa-ainekset 
tulevat poistetuiksi ennen alueen rakentamista.

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. pilaantuneiden 
alueiden laajuus ja syvyys 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. Puhdistustyön ohjauksessa voidaan 
hyödyntää aiempien tutkimusten tuloksia. (Määräys 4.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §:n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
(Määräykset 3., 4., 15., 16. ja 18.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja 
niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja 
huolellisuusperiaatteet). 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. 
(Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta 
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta 
näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. 
(Määräykset 5.–11., 14. ja 17.) 
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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. 
(Määräys 7.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperän puhdistustyön 
yhteydessä kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset, kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja jätejakeet on edellytetty 
toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen 
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Jätteen saa luovuttaa vain 
jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 
kuljettajalle. (Määräykset 7 ja 14.)

Jätelain (646/2011)15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten 
jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan 
ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon 
asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista. 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. (Määräys 8.)

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi 
siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräykset 9. ja 
10.)

Päätöksessä on hyväksytty ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
mukaisesti kaivettujen haitta-ainepitoisuuksiltaan korkeintaan 
aiemmissa tutkimuksissa todettujen pitoisuuksien tasolla olevien maa-
ainesten hyötykäyttö. Haitta-ainepitoisia maa-aineksia ei saa sijoittaa 
mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen, jotta hyötykäytöstä ei 
aiheudu haitta-aineiden kulkeutumista orsi- tai pohjaveden mukana. 
Päätöksessä on edellytetty hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-
ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kaivutöiden 
yhteydessä. (Määräykset 11.–13.)

Valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen (978/2021) 11 §:n mukaan 
jäte voidaan kuljettaa peitettynä, jos siten voidaan varmistua siitä, ettei 
jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana. 
Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty 
peitettäviksi, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa 
tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 14.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava 
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava 
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mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 
vuoden ajan. Siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista ja niiden 
vahvistamisesta on säädetty valtioneuvoston jätteistä annetun 
asetuksen 40 §:ssä. (Määräys 14.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
saavuttaminen sekä saadaan tietoa maaperään kaivujen jälkeen 
jäävistä haitta-ainepitoisuuksista. (Määräys 15.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on 
järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on 
rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavan alueelta 
mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, 
etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle 
alueelle eivätkä aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräykset 16. ja 17.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä 
säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 18.–21. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei 
ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, 
todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista 
tutkimuksista tai pilaantunut alue on arvioitua laajempi. Tämän vuoksi 
valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräys 19.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 20. ja 21.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 
190, 191, 200, 205, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 40 §
Hallintolaki (434/2003)
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Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista (1022/2006)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 880 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2021) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 
55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen 
käsittelyyn kului 16 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 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 (1259/2021) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika
Tämä päätös on voimassa 31.8.2027 saakka.

Maaperän puhdistamista voi pitää kertaluontoisena toimenpiteenä, joka 
on tarkoitus tehdä syksyllä 2022. 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, vai vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen perustana ollutta 
tilannetta.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on 
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.
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Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
YIT Suomi Oy
Erkko Kiviluoma (sähköisesti)

Tiedoksi
Asunto Oy Espoon Tuultentakoja, Anne Wallin (sähköisesti)
Asunto Oy Espoon Tuultentietäjä, Anne Wallin (sähköisesti)
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Sitowise Oy, Johannes Nurmi ja Jaakko Saloranta (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.

Tietojärjestelmän päivittäminen
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 asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Elina 
Kerko ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna Valkeapää.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Tutkimuspisteiden sijainnit
Liite 3. Valitusosoitus
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