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

maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä. 

Ilmoituksen tekijän nimi 

Kirkkonummen kunta 

Puhdistettava alue 

Sijainti Kirkkonummi, Veikkola, Kisapolku 2  

Kiinteistötunnus 257-449-2-538 (palsta 1)  

Omistaja Kirkkonummen kunta 

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta 

Veikkolan hiekkasiilorakennuksen purkutöiden yhteydessä tehdyssä 

maaperätutkimuksessa todettiin kohonneita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. 

Maaperä todettiin pilaantuneeksi erillisessä katoksessa, rakennuksen 

eteläpuolella sijainneen öljysäiliön kohdalta. Pilaantuminen on 

mahdollisesti aiheutunut aikaisemmin käytössä olleen öljysäiliön 

vuotamisestä tai sen täyttämisen yhteydessä tapahtuneesta vahingosta. 

Pilaantumisajankohta 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) 5.5.2020.  

Puhdistettava alueen kuvaus 

Toimintahistoria  

Veikkolan hiekkasiilorakennus oli rakennettu vuonna 1954 ja se purettiin 

huhtikuussa 2020. Rakennuksessa käytettiin lämmittämiseen polttoöljyä. 

Kahdesta öljysäiliöstä toinen sijaitsi rakennuksen sisällä ja toinen 

katoksessa rakennuksen eteläpuolella. Öljysäiliöt oli uusittu rakennuksen 

käyttöhistorian aikana. 
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Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne 

Puhdistettava alue sijaitsee Kirkkonummen Veikkolassa osoitteessa 

Kisapolku 2. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla. 

Alueella on sijainnut aikoinaan TVL:n (Tie- ja Vesirakennuslaitos) 

varasto. Voimassa olevassa asemakaavassa puhdistettava alue on 

merkitty lähivirkistysalueeksi (VL).  

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet 

Suoritetun maaperätutkimuksen perusteella alueen maaperä on hiekkaa. 

Kallio esiintyy noin 1,5 metrin syvyydellä maanpinnasta. 

Lähin pintavesistö, Lamminjärvi, sijaitsee noin 450 metrin etäisyydellä 

puhdistettavan alueen luoteispuolella.  

Puhdistettava alue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä 

Veikkolan pohjavesialueella (tunnus: 0125702) ja pohjaveden 

varsinaisella muodostumisalueella. 

Maaperätutkimukset 

Hiekkasiilorakennuksen purkutöiden yhteydessä tehtiin 23.4.2020 

koekuopat piha-alueella (KK11) sekä rakennuksen sisällä (KK12) 

sijainneiden öljysäiliöiden kohdille. Koekuopat kaivettiin kallioon asti ja 

niistä otettiin yhteensä viisi maaperänäytettä. Koekuoppien sijainnit on 

esitetty liitteen 2 tutkimuspistekartassa.  

Koekuopasta 11 syvyydeltä 0 - 1 m otetussa maanäytteessä todettiin 

valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon 

ylittävä öljyhiilivetyjen keskitisleiden >C10 - C21 pitoisuus 2 100 mg/kg. 

Kyseisessä koekuopassa todettiin lisäksi syvyydellä 1 - 1,5 m alemman 

ja ylemmän ohjearvon välille sijoittuva pitoisuus 310 mg/kg öljyhiilivetyjen 

keskitisleitä >C10 - C21. Muissa näytteissä ei todettu kynnysarvon ylittäviä 

öljyhiilivetyjen >C10 - C40 pitoisuuksia. 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi  

Alueella on todettu pilaantuneen maaperän puhdistustarve, koska se 

sijaitsee Veikkolan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. 

Pilaantuneen alueen pinta-ala ei todennäköisesti ole suuri, vaan rajoittuu 

säiliöalueen lähiympäristöön (n. 10 m2).  
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Esitetty puhdistussuunnitelma 

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen  

Maaperän puhdistustavoitteeksi esitetään valtioneuvoston asetuksessa 

214/2007 esitettyä öljyhiilivetyjen kynnysarvopitoisuutta (>C10 - C40: 300 

mg/kg), koska pilaantunut alue sijaitsee pohjavesialueella. 

Pilaantuneet maa-ainekset poistetaan kaivinkoneella kaivamalla. Kaivu 

aloitetaan entisen öljysäiliöalueen ja pilaantuneeksi todetun koekuopan 

11 kohdalta, josta kaivantoa laajennetaan öljyhiilivetyjen mahdollisiin 

kulkeutumissuuntiin. Kaivetut maa-ainekset toimitetaan kuorma-autoilla 

luvanvaraiseen käsittely-/vastaanottolaitokseen. Mikäli puhdistustyön 

yhteydessä öljyhiilivetyjä havaitaan kulkeutuneen pohjaveden 

pinnantasolle asti, ilmoitetaan asiasta ympäristöviranomaisille ja 

loppuraporttiin laaditaan riskinarvio sekä esitys pohjaveden laadun 

jälkitarkkailusta. 

Pilaantunutta maa-ainesta arvioidaan esiintyvän 10 m2:n alueella noin 15 

m3 eli noin 30 tonnia. Pilaantunut maaperä puhdistetaan keväällä 2020. 

Puhdistamisen arvioitu kestoaika on 1-2 päivää. 

Työn aikainen näytteenotto 

Öljyhiilivetyjen kulkeutumista arvioidaan aistinvaraisten havaintojen 

(haju) ja maanäytteistä tehtävien PID-mittausten sekä mahdollisen 

kallionpinnan viettosuunnan perusteella. Kaivumassojen laatu 

varmistetaan massoista otettavien seurantanäytteiden (1-2 kpl) tai 

alueelle tehtävien uusien koekuoppien ja niistä otettavista maanäytteistä 

laboratoriossa tehtävien öljyhiilivetyanalyysien avulla.  

 

Öljyllä pilaantuneiden maa-ainesten poistamisen jälkeen kaivannon 

pohjalta ja reunoilta otetaan edustavat jäännöspitoisuusnäytteet, joista 

analysoidaan laboratoriossa öljyhiilivedyt (>C10 - C40). Mikäli kaivu ulottuu 

kallioon, kaivannon pohjalta ei oteta näytteitä. Kaivutyötä ohjaa ja 

maanäytteet ottaa ympäristötekninen valvoja. 

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

Puhdistustyö arvioidaan ympäristövaikutuksiltaan normaaliin 

maanrakennustyöhön verrattavaksi, mistä ei aiheudu erityistä haittaa. 

Pilaantuneiden maiden kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Maaperän 

puhdistamisessa noudatetaan yleisiä työsuojeluohjeita. 

Raportointi 

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta laaditaan loppuraportti, jossa 

esitetään puhdistustyön toteutuminen. Loppuraportti toimitetaan 
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kiinteistön omistajalle (Kirkkonummen kunta), Uudenmaan ELY-

keskukseen sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Viranomaisen ratkaisu 

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Kirkkonummen kunnan ilmoituk-

sen, joka koskee pilaantuneen maan puhdistamista Kirkkonummen 

Veikkolassa osoitteessa Kisapolku 2 sijaitsevalla kiinteistöllä 257-449-2-

538 (palsta 1) ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin: 

Puhdistustavoitteet 

1.1. Puhdistettavalta alueelta on poistettava maa-ainekset, joiden 

öljyhiilivetyjen >C10 - C40 summapitoisuus ylittää valtioneuvoston 

asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvotason.  

 

1.2. Päätöksen määräysten 1.1. sekä 2.–8.4. mukaiset toimenpiteet on 

toteutettava 30.5.2025 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on tarpeen 

hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä perusteltu esitys Uudenmaan 

ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. Esitys on toimitettava tiedoksi 

myös Kirkkonummen kunnan 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-

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 erotettava muista alueista kohteen mukaises-

ti aidalla, puomilla tai lippussiimalla. Puhdistettava alue on varus-

tettava pilaantuneen maaperän 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 
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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. Näytteenottoti-

heys 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 käsittely 

6. Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa mu-

kaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsi-

teltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväk-

sytty 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. 
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 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 

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen 

toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on 

ilmoitettava myös työn lopettamisajankohta. 

 

8.2. Mikäli puhdistustyön aikana todetaan muita kuin aiemmissa tutki-

muksissa todettuja haitta-aineita, näytetuloksissa todetaan merkit-

tävästi aiemmasta poikkeavia haitta-aineiden pitoisuuksia, 

öljyhiilivetyjä todetaan kulkeutuneen pohjaveteen tai muista 

poikkeuksellisista tilanteista sekä puhdistussuunnitelman mah-

dollisista muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava jatkotoimen-

piteiden sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle sekä 

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

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

telypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksista 

sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja sijoituskohteista. 

 

8.4. 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 

mahdollisten vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen 

veden poistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä 

yhteenveto pilaantuneiden maa-ainesten siirtoasiakirjoista. 

 

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja 

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden 

kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta. 
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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.–8.4.) 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvolli-

suuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvillä-

olovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toi-

mintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) 

ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). (Määräykset 1.1.–7. ja 8.2.) 

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus-

tarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin 

esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylem-

mät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai useamman haitta-aineen 

pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on maaperän pilaantuneisuus 

ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, 

jollei arvioinnista muuta johdu: 1) alueella, jota käytetään teollisuus-, va-

rasto- tai liikennealueena, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylit-

tää säädetyn ylemmän ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla 

alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alem-

man ohjearvon. 

Alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa on todettu maaperässä kohon-

neita pitoisuuksia öljyhiilivetyjä. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 

liitteessä on säädetty öljyhiilivedyille kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja 

ylemmät ohjearvot, jotka on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Öljyhiilivetyjen kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät 

ohjearvot. 

Haitta-aine 
 
 

Kynnysarvo  
 

mg/kg 

Alempi  
ohjearvo  

mg/kg 

Ylempi  
ohjearvo  

mg/kg 

Öljyjakeet >C10 - C40 300 - - 

Keskitisleet >C10 - C21 - 300 1 000 

Raskaat öljyjakeet >C21 - C40 - 600 2 000 
 

Päätöksessä on hyväksytty esitetyn mukaisesti maaperän 

puhdistustavoitteeksi valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 

kynnysarvotaso öljyhiilivedyille >C10 - C40. Puhdistustavoite on katsottu 
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riittäväksi huomioiden alueen sijainti vedenhankintaa varten tärkeällä 

pohjavesialueella. (Määräys 1.1.) 

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 

vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 

joka on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2020 aikana ja sen kestoksi 

on arvioitu 1-2 päivää. Mikäli puhdistusta ei jostain syystä pystytä 

toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi siihen hakea lisäaikaa 

ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, onko alueen olosuhteet 

ja suunnitelman muuttuneet niin, että on tarpeen laatia uusi ilmoitus, vai 

vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen perustana ollutta tilannetta. 

(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-

tuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät 

maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-ainekset. Puh-

distuksessa voidaan hyödyntää aiempien tutkimusten tuloksia. (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., 7. ja 8.1.) 

 

Puhdistettava alue on edellytetty erotettavaksi muista alueista kohteen 

mukaisesti aidalla, puomeilla tai lippusiimalla sekä merkittäväksi kylteillä, 

jotta puhdistustyöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille 

tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy puhdistusalueelle. Poistet-

tavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty peitet-

täviksi ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset pidettäviksi erillään 

pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista 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 8.3.) 

 

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan kaivutyön jälkeen maape-

rään mahdollisesti jäävien haitta-aineiden pitoisuudet. (Määräys 4.) 
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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 mahdol-

lisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjes-

tyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista uudelleen-

käyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräys 6.) 

 

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.) 

 

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat 

haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta 

enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa tervey-

delle tai ympäristölle. (Määräys 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, poistettavien 

öljysäiliöiden alueilla todettaan merkkejä öljyhiilivedyistä tai maaperässä 

todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista 

tutkimuksista. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa 

uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräys 8.2.) 

 

Kirjanpidolla ja loppuraportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kai-

vu- ja muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 8.3. ja 8.4.) 

Sovelletut oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172 190, 

191, 209 § 

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 § 

Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 §  

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 § 
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Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-

peen arvioinnista (214/2007) 

Hallintolaki (434/2003) 

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 660 €. 

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 12 tuntia. 

Valvonnan maksullisuus 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 

valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun 

päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu 

valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 

työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksul-

lisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä ole-

vaan maksutaulukkoon.  

Päätöksestä tiedottaminen 

Päätös 

Kirkkonummen kunta (sähköisesti) 

Tiedoksi 

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti) 

Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) 

Ramboll Finland Oy (sähköisesti) 

Kuuluttaminen 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-

keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 

ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen verk-

kosivuilla. 
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Tietojärjestelmään merkitseminen 

Alueen maaperää koskevat tiedot 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 Mikko Tuomikoski ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna Valkeapää. 

Liitteet Liite 1. Puhdistettavan alueen sijainti 

Liite 2. Tutkimuspistekartta 
 Liite 3. Valitusosoitus 
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 Liite 3. ELY-keskuksen päätökseen 28.5.2020, UUDELY/5510/2020         

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 

päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjes-

telmässä.  
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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  
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