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

Ilmoituksen tekijän nimi
Espoo kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus

Puhdistettava alue
Sijainti Espoo, Kilo, Kilonportti 2 

Kiinteistötunnus 49-54-74-1

Omistaja Espoon kaupunki

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Vuonna 2019 tehdyissä tutkimuksissa alueella todettiin kohonneita hait-
ta-ainepitoisuuksia. Kiinteistölle suunnitellaan asuinrakentamista, minkä 
vuoksi maaperässä on puhdistustarve. Maaperän pilaantumisen aiheut-
tanut tapahtuma ja sen ajankohta ei ole tiedossa. 

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) 17.1.2020. 

Puhdistettava alueen kuvaus

Toimintahistoria ja tuleva käyttö 
Tutkimusalueella on aikaisemmin sijainnut Kilon saha. Saharakennus on 
nähtävissä vuonna 1976 otetussa ilmakuvassa. Tutkimusalueen etelä-
puolella on sijainnut sahan lautatarhoja. Tutkimusalueen itäosan halki on 
kulkenut pohjois-etelä –suuntainen tie. Tällä hetkellä tontin pohjoisosa 
toimii pysäköintialueena ja eteläosa on joutomaata.

Alueelle suunnitellaan asuinrakentamista. 
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Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Puhdistettava alue sijaitsee Espoon Kilossa osoitteessa Kilonportti 2. 
Alueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.

Kiinteistö rajautuu katualueisiin ja/tai kevyen liikenteen väyliin. Lähin 
asutus sijaitsee lännessä katualueen toisella puolella. 

Lainvoimaisessa asemakaavassa puhdistettava alue on osoitettu asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi (kaavamerkintä AK). 

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Maaperäkartan perusteella kunnostusalueen maaperä on savea. Maape-
rätutkimusten perusteella luontainen maaperä on savea/silttiä, jonka 
päällä on täyttömaata (mursketta, soraa, silttiä ja humusta) 1,5–2,0 met-
rin paksuinen kerros. Yhdessä tutkimuspisteessä todettiin saven alla 
pohjamoreenia 4,0–4,8 metrin syvyydellä. Tutkimus päättyi kallion pin-
taan tai suureen kiveen/lohkareeseen vain 0,7 metrin syvyydellä maan-
pinnasta kiinteistön kaakkoisreunassa ja 1,3–2 metrin syvyydellä kiinteis-
tön luoteiskulmassa. Muutoin alueella tehdyssä pohjatutkimuksessa kai-
raukset ovat päättyneet kallioon/suureen kiveen tai lohkareeseen noin 3–
9 metrin syvyydellä.

Puhdistettava alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin veden-
hankintaa varten tärkeä pohjavesialue (Puolarmetsä, tunnus 0104902) 
sijaitsee noin 6 km päässä. Orsivettä todettiin savikerroksen päällä osas-
sa koekuopista.

Lähin pintavesistö on Monikonpuro, joka sijaitsee lähimmillään noin 
800 metrin etäisyydellä koillisessa.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Lakea Oy, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Kilo K54074 T1, 
Ramboll Finland Oy 30.9.2019.

 Espoon kaupunki, Maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimus, Kilo 
54074/1, Ramboll Finland Oy 5.12.2019.

Maaperätutkimukset
Alueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia vuonna 2019 elo-
kuussa ja marraskuussa. Tutkimuspisteiden sijainti on esitetty liitteen 2 
kartalla.

Kesäkuussa maanäytteitä otettiin porakonekairalla neljästä tutkimuspis-
teestä (P2, P3, P7 ja P12) yhteensä 17 kpl. Marraskuussa maanäytteitä 
otettiin kaivinkoneavusteisesti kahdeksasta koekuopasta (KK1–KK8) yh-
teensä 18 kpl. 
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Kiinteistön luoteiskulmassa koekuopissa KK7 ja KK8 todettiin muutamia 
tiilen, betonin, puun ja muovin kappaleita täyttömaan seassa. Samoissa 
koekuopissa todettiin myös öljyn hajua näytteenoton yhteydessä. Kysei-
sellä alueella on aikaisemmin sijainnut saharakennus, jonka purkutyöstä 
jätejakeet voivat olla peräisin.

Laboratoriossa maanäytteistä analysoitiin valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset metallit/puolimetallit (27 kpl), öljyhiilivedyt (7 kpl). 
PAH–yhdisteet (7 kpl) ja PCB–yhdisteet (3 kpl). 

Näytteestä P7/0,0–1,0 m todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisen alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus kadmiumia (18 mg/kg) 
ka kynnysarvon ylittävä pitoisuus bentso(a)pyreeniä (0,21 mg/kg) ja öljy-
hiilivetyjakeita C10–C40 (530 mg/kg). Öljyhiilivetyjakeet olivat pääasiassa 
raskaita öljyjakeita >C21–C40 (pitoisuus 520 mg/kg).

Kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia arseenia todettiin näytteistä P2/2,0–
2,2 m, P3/1,3–1,8 m, P7/0,0–1,0 m, P7/1,3–2,3 m, KK4/1,0–2,0 m ja 
KK4/2,0–3,0 m pitoisuuksien ollessa 5,1–7,4 mg/kg. 

Näytteessä KK4/1,0–2,0 m todettiin myös kynnysarvon ylittävä pitoisuus 
kobolttia (24 mg/kg).

Näytteessä KK7/1,0–2,0 m todettiin kynnysarvon ylittävä pitoisuus 
bentso(a)pyreeniä (0,27 mg/kg).

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi 
Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on tehty viitearvovertai-
luna. Viitearvojen ja perusarvioinnin katsotaan soveltuvan maaperän pi-
laantuneisuuden arviointiin, koska:

 kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, 
 kohteessa ei harjoiteta viljelyä,
 kohteessa ei sijaitse päiväkotia tai leikkipuistoa,
 kohteessa ei esiinny merkittäviä määriä haihtuvia yhdisteitä,
 kohteella ei katsota olevan erityistä suojeluarvoa,
 tutkimuksessa ei todettu haitta-aineita, joilla ei ole viitearvoja,
 tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden kulkeutuminen kohteen 

ulkopuolelle ei arvion mukaan ole merkittävää.

Kiinteistö sijaitsee asuinkäyttöön kaavoitetulla alueella, ja siitä johtuen ar-
vioinnin viitearvoina käytetään valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 
esitettyjä alempia ohjearvoja.

Näytteestä P7/0,0–1,0 m analysoitu kadmiumpitoisuus (18 mg/kg) ylittää 
alemman ohjearvon ja ekologisin perustein määritetyn suurimman hyväk-
syttävän pitoisuuden (SHPeko: 12 mg/kg) tavanomaisessa ja herkässä 
maankäytössä. Lisäksi kadmium on maaperässä suhteellisen helposti 
kulkeutuvaa. Näistä syistä johtuen tutkimusalueen maaperä luokitellaan 
paikallisesti pilaantuneeksi, ja alueella on puhdistustarve.
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Neljässä tutkimusalueelta otetussa näytteessä todettiin kynnysarvot ylit-
tävinä pitoisuuksina arseenia. Lisäksi yhdessä näytteessä todettiin kyn-
nysarvon ylittävä pitoisuus kobolttia ja kahdessa bentso(a)pyreeniä.

Etelä-Suomessa erityisesti savisessa maaperässä metallipitoisuudet voi-
vat olla luontaisesti kohonneet. Geologian tutkimuskeskuksen TAPIR–
palvelun perusteella tutkimusalueen ympäristössä arseenille suurin suo-
siteltu taustapitoisuus vaihtelevarakeiselle täyttömaalle on 9,8 mg/kg ja 
koboltille 10,0 mg/kg. Luonnonmaalle (savi) suurin suositeltu taustapitoi-
suus on 19 mg/kg ja koboltille 27 mg/kg.

Täyttömaassa todettu koboltin pitoisuus ylittää suurimmat suositellut 
taustapitoisuudet. Sen sijaan arseenin pitoisuudet kohteessa jäävät taus-
tapitoisuuksien alle.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen 
Maaperän puhdistustavoitteeksi esitetään valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 alempia ohjearvotasoja, koska alue tulee toimimaan asuinker-
rostalojen korttelialueena. 

Pilaantuneet, puhdistustavoitteet ylittävät maa-ainekset poistetaan 
kaivinkoneella tulevien rakennusten maanrakennustöiden yhteydessä. 
Alueelta poistetaan myös puhdistustavoitteet alittavat ns. kynnysarvo-
maat rakennustöiden vaatimassa laajuudessa. 

Kaivutyötä ohjaa ympäristötekninen valvoja, joka ottaa myös näytteet. 

Pilaantunutta maa-ainesta arvioidaan esiintyvän 100 m2:n alueella noin 
100 m3 eli noin 200 tonnia. 

Puhdistus toteutetaan keväällä/kesällä 2020. Sen arvioidaan kestävän 
yhden viikon.

Työn aikainen näytteenotto
Kaivumassojen laatu varmistetaan kokoomanäytteiden ja niistä tehtävien 
laboratorioanalyysien avulla. Pilaantuneiden maa-ainesten poistamisen 
jälkeen kaivantojen pohjalta ja reunoilta otetaan edustavat jäännöspitoi-
suusnäytteet, joista analysoidaan laboratoriossa alkuaineet.

Kaivantojen ja jäännöspitoisuusnäytealueiden sijainnit mitataan GPS-
laitteella. 
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Maa-ainesten ja jätteiden käsittely
Pilaantuneet ja haitta-aineita sisältävät maa-ainekset toimitetaan kuor-
ma-autoilla asianmukaiset luvat omaaviin vastaanottolaitoksiin. Pilaantu-
neiden maiden kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. 

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Puhdistustyö arvioidaan ympäristövaikutuksiltaan normaaliin maanra-
kennustyöhön verrattavaksi, mistä ei aiheudu erityistä haittaa. Tarvittaes-
sa pilaantuneita maita kastellaan, jotta ne eivät pölyä kaivun ja kuormauk-
sen yhteydessä.

Puhdistustyössä noudatetaan yleisiä turvallisuusohjeita. Urakan pääto-
teuttaja vastaa työntekijöiden perehdyttämisestä ja tarvittavista suojava-
rusteista. 

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Pilaantuneen maaperän puhdistuksesta laaditaan loppuraportti, jossa 
esitetään puhdistustyön toteutuminen. Loppuraportti toimitetaan kiinteis-
tön omistajalle, Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin ym-
päristönsuojeluviranomaiselle. 

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Espoon kaupungin Kaupunkitek-
niikan keskuksen ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maan puhdista-
mista Espoon Kilossa osoitteessa Kilonportti 2 sijaitsevalla kiinteistöllä 
49-54-74-1 ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistöltä on poistettava maa-ainekset, joiden kadmiumin pitoi-

suus ylittää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alem-
man ohjearvotason. 

1.2. Päätöksen määräysten 1.1. ja 2.–8.5. mukaiset toimenpiteet on to-
teutettava 28.2.2025 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on tarpeen 
hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä perusteltu esitys Uudenmaan 
ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. Esitys on toimitettava tiedoksi 
myös Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

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

ränäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja kaivet-
tavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Näyt-
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teet 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. 

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen 
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei pi-
laantunutta maa-ainesta leviä ympäristöön. Puhdistustyön aikana 
on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa 
puhdistettavalla 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 
kaivun, lastauksen ja kuljetuksen aikana.

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet
4. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen sei-

nämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. Näytteenotto-
tiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja pohjien haitta-
aineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvite-
tyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on otettava kui-
tenkin vähintään kaksi edustavaa näytettä. Näytteistä on analysoi-
tava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet. 

Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen
5. Pilaantuneet maa-ainekset on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Pilaan-

tuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja, joka 
on oltava mukana kuljetuksen aikana ja luovutettava jätteen vas-
taanottajalle. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekis-
teriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. 

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten ja jätteiden käsittely
6.1. Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa mu-

kaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsi-
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teltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväk-
sytty kyseisen jätteen käsittely.

6.2. Puhdistuksen yhteydessä mahdollisesti kaivettavat jätejakeet on 
toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnet-
täväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, 
jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely. 

Pilaantuneen veden käsittely
7. Pilaantuneen maan kaivantoihin kertyvän veden haitta-ainepitoisuu-

det on selvitettävä ottamalla vedestä edustavia vesinäytteitä. Näyt-
teistä on tutkittava alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa tode-
tut haitta-aineet.

Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla ja toimitetta-
va käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty 
kyseisen jätteen käsittely. Pilaantunut vesi voidaan myös puhdistaa 
paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. Jos kaivan-
toihin 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 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. 

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
8.1. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen mää-

räyksien noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvon-
nasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä työn aloittamisajankohta 
on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden 
aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös työn lo-
pettamisajankohta.

8.2. Mikäli puhdistustyön aikana todetaan muita kuin aiemmissa tutki-
muksissa todettuja haitta-aineita, näytetuloksissa todetaan merkit-
tävästi aiemmasta poikkeavia haitta-aineiden pitoisuuksia tai muis-
ta poikkeuksellisista tilanteista sekä puhdistussuunnitelman mah-
dollisista muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava jatkotoimen-
piteiden sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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8.3. Mikäli pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan naapurikiinteistön puo-
lelle, on asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskuk-
selle, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle jatko-
toimenpiteiden sopimiseksi. 

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

8.5. Tämän päätöksen mukaisista puhdistustoimenpiteistä on tehtävä 
raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen ja kartta-
piirustus toteutuneista puhdistusalueista ja kaivusyvyyksistä, ku-
vaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto kaivu-
työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-
ainepitoisista maa-aineksista, analyysitulokset puhdistetun maape-
rän haitta-aineiden jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen 
sijainnit karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdol-
listen vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden pois-
tamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto pilaan-
tuneiden 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 pohjave-
den puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhtey-
dessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toi-
mitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei luvun 
4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tarkas-
taa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä on annet-
tava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen ta-
voitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräykset 
1.1.–8.5.)

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 8.2. ja 8.3.)

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 
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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.

Alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa on todettu maaperässä kohon-
neita pitoisuuksia arseenia, kadmiumia, kobolttia, bentso(a)pyreeniä ja 
öljyhiilivetyjakeita C10–C40. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liittees-
sä on säädetty em. haitta-aineille kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja 
ylemmät ohjearvot, jotka on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Arseenin, kadmiumin, bentso(a)pyreenin ja öljyjakeiden 
(>C10–C40) kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.

Haitta-aine Kynnysarvo 

mg/kg

Alempi 
ohjearvo 

mg/kg

Ylempi 
ohjearvo 

mg/kg
Arseeni 5 50 100
Kadmium 1 10 20
Koboltti 20 100 250
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15
Öljyhiilivetyjen keskitisleet 
(>C10–C21) - 300 1 000
Raskaat öljyjakeet (C21–C40) - 600 2 000
Öljyjakeet (>C10–C40) 300 - -

Päätöksessä on hyväksytty puhdistussuunnitelmassa esitetyn mukaisesti 
kunnostustavoitteeksi valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 
alempi ohjearvotaso. Puhdistustavoitteet on katsottu riittäviksi huomioi-
den alueelle laadittu riskinarvio. (Määräys 1.1.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 
jonka kestoksi on arvioitu yksi viikko. Mikäli puhdistusta ei jostain syystä 
pystytä toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi siihen hakea lisä-
aikaa ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, onko alueen olo-
suhteet ja suunnitelman muuttuneet niin, että on tarpeen laatia uusi ilmoi-
tus, vai vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen perustana ollutta tilan-
netta. (Määräys 1.2.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään poistettavien maa-ai-
nesten 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-
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tuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät 
maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-ainekset. 
(Määräys 2.)

Puhdistettava alue on edellytetty aidattavaksi ja merkittäväksi kylteillä, 
jotta puhdistustyöstä ei aiheudu vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille. 
Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty 
peitettäviksi ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on edellytetty 
pidettäviksi erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-aine-
pitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai 
ympäristölle. (Määräykset 3.1., 3.2. ja 5.)

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., 5.–
7. ja 8.4.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan kaivutyön jälkeen maape-
rään mahdollisesti jäävien haitta-aineiden pitoisuudet. (Määräys 4.)

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 5.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määrä-
ys 5.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdolli-
suuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjes-
tyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista uudelleen-
käyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräykset 6.1. ja 
6.2.)

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi vastaanot-
topaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä kyseisiä 
maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien pilaantuneiden maa-ainesten 
kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun asetuksen 
331/2013 mukaisesti. (Määräys 6.1.)

Maaperän puhdistustoimien yhteydessä kaivettavat jätejakeet on edelly-
tetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmu-
kaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 6.2.)

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat 
haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta 
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enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa tervey-
delle tai ympäristölle. (Määräys 7.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään valvontaviran-
omaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. Mää-
räykset 8.1.–8.4. on annettu viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin
ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty varau-
tumaan, 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. (Määräykset 8.2. ja 8.3.)

Kirjanpidolla ja loppuraportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kai-
vu- ja muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 8.4. ja 8.5.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172 190, 
191, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
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-
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lisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä ole-
vaan maksutaulukkoon. 

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus (sähköisesti)

Tiedoksi
Espoon kaupunki / Mira Heiskanen (sähköisesti)
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ramboll Finland Oy / Timo Salmi (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.

Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maape-
rän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oi-
keuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä 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. Kunnostettavan alueen sijainti
Liite 2. Tutkimuspisteiden sijainnit
Liite 3. Valitusosoitus
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Liite 3. ELY-keskuksen päätökseen 6.2.2020, UUDELY/617/2020

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


