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

Ilmoituksen tekijän nimi
Unema Oy
c/o Toivo Group Oyj
Teknobulevardi 7
01530 Vantaa

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Espoon Kilossa osoitteessa Kilonpolku 4. 
Alueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on 49–
54–164–3. Kiinteistön omistaa Unema Oy.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Kiinteistöllä on todettu syyskuussa 2021 tehdyissä 
maaperätutkimuksissa kohonneita PAH-yhdisteiden, metallien ja 
dioksiinien ja furaanien (PCDD/F) pitoisuuksia. Kiinteistölle 
suunnitellaan asuinrakentamista.

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) 2.11.2021.

Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta kiinteistöllä
Alue on entistä saha-/ varikkoaluetta. Vanhojen ilmakuvien perusteella 
alueella on ollut saha- ja varikkotoimintaa ainakin 1950-luvulla. Myös 
junarata on kulkenut aikaisemmin nykyistä pohjoisempana. 
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Kiinteistö on tällä hetkellä rakentamaton. Sille suunnitellaan 
asuinrakentamista.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Kiinteistö rajautuu pohjoisessa ja lännessä Kilonpolkuun. Etelässä 
kiinteistö rajautuu rata-alueeseen ja idässä asuinkäytössä olevaan 
kiinteistöön. Lähin asutus sijaitsee naapurikiinteistöllä idässä ja 
pohjoisessa Kilonpolun pohjoispuoleisilla kiinteistöillä.

Kiinteistö on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa toimitila- ja 
urheilurakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä KTY-1). Kiinteistölle 
on haettu asemakaavamuutosta, jossa uusi käyttötarkoitus on 
asuinkerrostalojen korttelialue (kaavamerkintä AK). Kaupunginhallitus 
on hyväksynyt kaavan 23.8.2021.

Alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet
Alueen maanpinta N2000 korkeusjärjestelmässä on +18,10–+19,10 m. 
Alueella on sekalaista metsää ja kasvillisuutta. Vuoden 2021 
tutkimusten perusteella maaperä koostuu pääasiassa humuksesta, 
hiekasta ja mullasta 0,5 m syvyyteen asti, 0,5–1 m syvyydellä lisäksi 
savesta. 

Vuoden 2021 tutkimuksessa ei havaittu pohja-/orsivettä. Lähin 
pohjavesialue (Puolarmetsä, I luokka) sijaitsee noin 6 km päässä 
lounaassa.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Valtion kiinteistölaitos, Maaperän saastuneisuustutkimus, Espoo, 
Kilo, Maa ja Vesi Oy 26.3.1998.

 WH 2005 / NIAM III East Holding Oy, Maaperän 
pilaantuneisuustutkimus, Espoo Kilo, Entinen saha-alue, Pöyry 
Environmental Oy 22.12.2008.

 Toivo Group Oy, Selvitys maaperän pilaantuneisuudesta, Kilonpuisto 
1 A, Espoo, Taratest Oy 11.10.2021.

 Toivo Group Oy, Puhdistussuunnitelma, Kilonpuisto 1 A, Espoo, 
Taratest Oy 2.11.2021.

Pilaantumista koskevat tiedot

Tutkimukset
Alueella on tehty maaperätutkimuksia vuosina 1998, 2008 ja 2021. 
Vuosien 1998 ja 2008 tutkimusten tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty 
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liitteen 2 karttapiirustuksessa ja vuoden 2021 tutkimuksen 
tutkimuspisteidensijainnit liitteen 3 karttapiirustuksessa.

Karttatarkastelun perusteella vuoden 1998 tutkimuksen tutkimuspisteet 
9, 10 ja 11 sijoittuvat nyt tarkasteltavalle kiinteistölle. Näytteitä em. 
tutkimuspisteistä otettiin yhteensä seitsemän kappaletta ja näytteenotto 
ulottui 0,3–2,0 metrin syvyyteen. Lisäksi näytepisteestä 10 otettiin 
vesinäyte kuopan pohjalle kertyneestä vedestä.

Vastaavasti vuoden 2008 tutkimuksen pisteet KK19, KK20 ja KK21 
sijoittuvat nyt tarkasteltavalle kiinteistölle. Näytteitä em. 
tutkimuspisteistä otettiin yhteensä yhdeksän kappalaetta ja näytteenotto 
ulottui 0,9–1,5 metrin syvyyteen maanpinnasta. 

Vuonna 2021 tehdyssä pilaantuneisuustutkimuksessa otettiin 
kahdeksasta koekuopasta (KO1–KO8) yhteensä 16 maanäytettä. 
Näytteet otettiin syvyyksiltä 0–0,5 metriä ja 0,5–1 metriä.

Analyysit ja tutkimustulokset

Vuosi 1998
Laboratoriossa analysoitiin metallien ja puolimetallien (sis. 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alkuaineet) (3 kpl), 
haihtuvien hiilivetyjen (TVOC) (3 kpl) ja öljyhiilivetyjen (1 kpl) 
pitoisuudet. Haitta-aineita ei todettu valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset kynnysarvot ylittävinä pitoisuuksina, joskin arseenin 
määritysraja oli 10 mg/kg, mikä ylittää kynnysarvon (5 mg/kg).

Vesinäytteestä analysoitiin laboratoriossa öljyhiilivetyjen, PCB-
yhdisteiden ja haihtuvien hiilivetyjen (TVOC) pitoisuudet. Haitta-aineita 
ei todettu laboratorion määritysrajat ylittäviä pitoisuuksia.

Vuosi 2008
Laboratoriossa analysoitiin kloorifenolin (2 kpl) ja PCDD/F-yhdisteiden 
(5 kpl) pitoisuudet. Haitta-aineita ei todettu kynnysarvot ylittävinä 
pitoisuuksina.

Vuosi 2021
Laboratoriossa analysoitiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaiset alkuaineet (8 kpl), öljyhiilivedyt (C10-C40) (8 kpl), PAH-yhdisteet 
(4 kpl), kloorifenolit (3 kpl), PCDD/F-yhdisteet (1 kpl) ja PCB-yhdisteet 
(1 kpl).

Näytepisteestä KO2 syvyydeltä 0–0,5 m otetussa näytteessä todettiin 
kynnysarvon ylittävä pitoisuus bentso(a)pyreeniä (0,484 mg/kg).

Näytepisteestä KO3 syvyydeltä 0–0,5 m otetussa näytteessä todettiin 
kynnysarvot ylittävät pitoisuudet fenantreenia (1,36 mg/kg), 
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fluoranteenia (2,9 mg/kg), bentso(a)antraseenia (1,86 mg/kg) ja 
bentso(a)pyreeniä (1,44 mg/kg). Myös PAH-yhdisteiden 
summapitoisuus (17,1 mg/kg) ylitti kynnysarvon.

Näytepisteestä KO7 syvyydeltä 0–0,5 m otetussa näytteessä todettiin 
alemman ohjearvon ylittävä lyijyn pitoisuus (276 mg/kg) ja kynnysarvot 
ylittävät pitoisuudet arseenia (10,4 mg/kg) ja sinkkiä (231 mg/kg). Myös 
PCDD/F-yhdisteiden summapitoisuus (57 ng/kg) ylitti kynnysarvon.

Näytepisteestä KO8 syvyydeltä 0–0,5 m otetussa näytteessä todettiin 
kynnysarvon ylittävät pitoisuus arseenia (12,6 mg/kg).

Geologian tutkimuskeskuksen Tapir-taustapitoisuuskarttapalvelun 
perusteella suurin suositeltu taustapitoisuus (SSTP) on alueella 
8,5 mg/kg.

Muita haitta-aineita ei todettu kynnysarvot ylittävinä pitoisuuksina.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Kohteeseen on laadittu ohjearvovertailuun perustuva pilaantuneisuuden 
ja puhdistustarpeen arviointi. Arvioinnissa on tarkastelu valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisten ohjearvojen soveltuvuutta 
puhdistustavoitteiksi. Koska alueelle suunnitellaan asuinrakentamista, 
voidaan puhdistuksen tavoitetasoina käyttää asetuksen mukaisia 
alempia ohjearvoja. 

Puhdistusmenetelmä ja pilaantuneen maa-aineksen määrä
Pilaantuneen maaperän puhdistus toteutetaan massanvaihdolla, jonka 
puhdistustavoitteeksi asetetaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaiset alemmat ohjearvot. 

Perusteena menetelmälle on puhdistettavan alueen pieni koko ja maa-
ainesten ohut kerrospaksuus.  Pilaantuneen ja pilaantumattoman maan 
rajapinta on havaittavissa melko selkeästi (pintamaan alla tiivis 
savikerros). Tontin koko noin 3 300 m2, josta puhdistettavan alueen 
koko on noin 200–250 m2 ja syvyys 0,5–1 m, näin ollen poistettavan 
massamäärän näin arvioidaan olevan 50–250 m3ktr (100–500 tonnia). 

Esitetty puhdistussuunnitelma

Työn toteuttaminen

Puhdistus aloitetaan välittömästi, kun pima-ilmoitus on käsitelty ja 
toimenpiteisiin saadaan lupa. Ympäristökonsultti ohjaa puhdistusta 
aistinvaraisesti, kenttämittauksin ja laboratorionäytteenotoin.

Alue täytetään puhdistuksen jälkeen puhtailla / puhdistuksen aikana 
kaivetuilla kynnysarvomailla. Päätös kaivannon täyttämisestä tehdään 
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laboratoriotulosten perusteella. Kohteessa mahdollisesti olevia puhtaita 
/ kynnysarvopitoisuuksia sisältäviä geoteknisesti sopivia maa-aineksia 
käytetään alueen täyttöihin massanvaihdon jälkeen. Työnjälkeiselle 
tarkkailulle ei arvioida olevan tarvetta. Työ kestää arviota 2–4 
työvuoroa.

Työnaikainen näytteenotto

Ympäristökonsultti ohjaa puhdistusta aistinvaraisesti, kenttämittauksin 
ja laboratorionäytteenotoin. Kenttämittauksin voidaan seurata 
öljyhiilivetyjen pitoisuuksia PetroFlag-mittauksin, haihtuvia yhdisteitä 
PID-mittauksin ja tarvittaessa metallien pitoisuuksia XRF-mittauksin. 
Laboratoriossa voidaan analysoida metallien pitoisuuksia.

Puhdistuksen näyttäessä valmistuvan ympäristökonsultti ottaa 
maanäytteitä kokoomanäytteinä kaivannon pohjalta vähintään joka 
10 m x 10 m alalta ja tarvittaessa seinämistä 10 m välein. 
Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan akkreditoidussa 
laboratoriossa ainakin metallit, lisäksi tarvittaessa PAH-yhdisteet sekä 
öljyhiilivedyt C10–C40. Tarvittaessa jäännöspitoisuuksista analysoidaan 
myös PCDD/F-yhdisteiden ja kloorifenolien pitoisuudet. 

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely

Kaivettu pilaantunut maa-aines lastataan kuorma-autoon, ja kuorma 
peitetään pressulla. Pilaantunut maa-aines kuljetetaan asianmukaisesti 
luvitettuun jätekeskukseen. Kuormista tehdään siirtoasiakirjat kolmena 
kappaleena. Siirtoasiakirjaan merkitään valvonnan ja seurannan 
kannalta tarpeelliset tiedot muun muassa jätteestä, sen alkuperästä ja 
kuljettajasta. Vaarallisista jätteistä merkitään muita jätteitä tarkemmat 
tiedot. Siirtoasiakirjan on oltava mukana koko jätteen siirron ajan. 
Siirron päättyessä asiakirja luovutetaan jätteen vastaanottajalle, joka 
vahvistaa jätteen vastaanoton.

Pilaantuneen veden käsittely

Jos kaivantoon kertyy vesiä, ne pumpataan säiliöön ja toimitetaan 
asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn tai viemäröidään HSY:n 
kaivantovesiohjeiden mukaisesti.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Työmaa-alue eristetään tarvittaessa siirrettävillä aidoilla tai 
huomionauhalla. Puhdistusalueen reunalle pystytetään kyltti 
pilaantuneen maan puhdistustyömaasta.

Työt tehdään kohdekohtaisten työmaaperehdytyksien mukaisia 
työturvallisuusohjeita ja muita hyviä työturvallisuuskäytäntöjä 
noudattaen. Maanrakennustyömaan tavallisten 
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työturvallisuuskäytäntöjen lisäksi pilaantuneen maa-aineksen kanssa 
tekemisissä olevat henkilöt käyttävät tarvittaessa motorisoitua 
hengityssuodatinta ja pukeutuvat peittävästi. Näytteitä käsitellään 
nitriilisuojahanskoilla. Näin altistuminen ihokosketuksen kautta estetään. 
Työmaalla ei syödä, juoda tai tupakoida.

Kohteessa havaitut PCDD/F-yhdisteet ovat haihtumattomia, joten ne 
kulkeutuvat ilmassa pölyn mukana esimerkiksi hengitysilmaan. 
Lähtökohtaisesti pölyäminen pyritään estämään esimerkiksi 
kastelemalla kaivettavaa maata tai telttakaivulla. Tarvittaessa pölyltä 
suojautumiseen voidaan käyttää moottoroitua hengityssuojainta.

Työalue on melko pieni ja työn kesto lyhyt, joten merkittävää 
hulevesimäärää, jonka mukana haitta-aineet pääsevät kulkeutumaan, ei 
arvioida syntyvän. PCDD/F-yhdisteet ovat veteen liukenemattomia.

Kaivannot ovat oletettavasti melko matalia, noin metrin syvyisiä, joten 
kaivannon syvyys ei muodosta merkittävää työturvallisuusriskiä. Ennen 
kaivutyön aloittamista selvitetään maan laatu ja varmistetaan paikalla 
olevien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnit. Matalat kaivannot 
voidaan kaivaa luiskattuina. Kaivettava maa-aines läjitetään siten, että 
sortumisriskiä takaisin kaivantoon ei ole. 

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Ympäristökonsultti pitää kirjaa puhdistustöiden aikana mm. seuraavista 
asioista:

 kenttämittauksilla todetut pitoisuustasot,
 kaikki muut puhdistuksen aikana tehdyt oleelliset havainnot,
 mahdolliset puhdistuksen aikaiset haitta-aineiden välitulokset ja
 jäännöspitoisuudet puhdistuksen valmistuttua.

Puhdistustöiden päätyttyä laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan 
asiakkaalle ja Uudenmaan ELY-keskukselle. Raportissa esitetään 
viranomaisen päätöksen mukaiset asiat toteutetusta puhdistuksesta. 
Raporttiin kootaan seuraavat tiedot:

 mahdolliset viranomaiskatselmusten ja kokousten pöytäkirjat,
 tehdyt puhdistustoimet, puhdistetut alueet ja 

jäännöspitoisuusnäytteiden ottokohdat,
 oleellisten kenttämittausten tulokset,
 laboratorioanalyysien tulokset (välinäytteet ja 

jäännöspitoisuusnäytteet),
 pilaantuneiden maiden siirtoasiakirjat,
 puhdistuksen lopputuloksen toteaminen ja
 suositus mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
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Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Unema Oy:n ilmoituksen, joka 
koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Espoossa osoitteessa 
Kilonpolku 4 sijaitsevalla kiinteistöllä 49–54–164–3 ja hyväksyy sen 
seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistöltä 49–54–164–3 on poistettava maa-ainekset, joiden 

lyijyn pitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisen alemman ohjearvotason.

1.2. Päätöksen määräysten 1.1., 1.2. ja 2.–9.5. mukaiset toimenpiteet on 
toteutettava 30.11.2026 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 
tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
toimitettava tiedoksi myös Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 

maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja 
kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien 
tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että 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 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 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 
aiemmissa tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet 
ovat valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädettyjen 
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kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä, voidaan hyödyntää 
puhdistusalueella puhdistuskaivantojen täytöissä. Hyötykäytöstä 
ei saa aiheutua ympäristöhaittaa.

Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 9.5. edellytettyyn 
loppuraporttiin.

Pilaantuneen veden käsittely
8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava 
vähintään 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.

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

määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. 
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen 
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden 
aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän 
päätöksen mukaisten tutkimus- ja puhdistustoimenpiteiden 
lopettamisajankohta.

9.2. Mikäli tutkimus- ja puhdistustyön aikana todetaan muita kuin 
aiemmissa tutkimuksissa todettuja haitta-ainetta aiempaa 
merkittävästi suurempina pitoisuuksina tai laajemmilla alueilla, 
kaikkea puhdistustavoitteet ylittävää maa-ainesta ei saada 
poistettua sekä muista poikkeuksellisista tilanteista tai 
puhdistussuunnitelman mahdollisista muutostarpeista, on 
viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden sopimiseksi 
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Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9.3. Jos haitta-ainepitoisuuksien todetaan jatkuvan naapurikiinteistölle, 
on asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, 
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen 
alueen maanomistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

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

9.5. 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 Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden 
kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja 
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen 
yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai 
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä 
tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos 
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion 
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta 
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen 
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräykset 1.1.–9.5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–8., 9.2. ja 9.3.)
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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.

Kiinteistöllä on maaperässä todettu kohonneita pitoisuuksia metalleja ja 
puolimetalleja, PAH-yhdisteitä sekä dioksiineja ja furaaneja (PCDD/F). 
Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä säädetyt metallien ja 
puolimetallien, PAH-yhdisteiden ja dioksiinien ja furaanien kynnysarvot, 
alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Eräiden metallien ja puolimetallien, PAH-yhdisteiden ja 
dioksiinien ja furaanien kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät 
ohjearvot.
Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Arseeni 5 50 100
Lyijy 60 200 750
Sinkki 200 250 400
Bentso(a)antraseeni 1 5 15
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15
Fenantreeni 1 5 15
Fluoranteeni 1 5 15
PAH-yhdisteiden 
summapitoisuus 15 30 100
PCDD-PCDF-PCB 0,00001 0,0001 0,0015

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperän 
puhdistustavoitteeksi valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 
alempi ohjearvon lyijylle. Puhdistustavoite on katsottu riittäväksi 
huomioiden alueen tuleva käyttö ja ympäristöolosuhteet. (Määräys 1.1.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 
joka on suunniteltu toteutettavaksi välittömästi päätöksen antamisen 
jälkeen ja jonka kestoksi on arvioitu 2–4 työvuoroa. 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 
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tarpeen laatia uusi ilmoitus, vain vastaavatko ne edelleen tämän 
päätöksen perustana ollutta tilannetta. (Määräys 1.2.)

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.)

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.)

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.–3.2., 5.–8. ja 9.4.)

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.)
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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.–7.2.)

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 maa-
ainesten, joiden aiemmissa tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden 
pitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisten 
kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välissä, hyötykäyttö 
puhdistuskaivantojen täytöissä. Päätöksessä on edellytetty täytöissä 
hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja 
sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-ainekset voidaan huomioida 
asianmukaisesti tulevien kaivutöiden yhteydessä. (Määräys 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 
terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 8.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 9.1.–9.5. 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, haitta-
aineita todetaan aiempaa korkeampina pitoisuuksina tai haitta-aineita 
on kulkeutunut arvioitua laajemmalle. Tämän vuoksi 
valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräykset 9.2. ja 9.3.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 9.4. ja 9.5.)
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Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 
191, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 825 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 
(1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän 
päätöksen käsittelyyn kului 15 tuntia.

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

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Unema Oy
c/o Toivo Group Oyj
Tommi Peltola (sähköisesti)

Tiedoksi
Taratest Oy, Akseli Jäävuori (sähköisesti)
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
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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 4. olevassa valitusosoituksessa. 

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

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Vuosien 1998 ja 2008 tutkimusten pisteiden sijainnit
Liite 3. Vuoden 2021 tutkimuksen pisteiden sijainnit
Liite 4. Valitusosoitus
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