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

Ilmoituksen tekijän nimi
Keravan kaupunki
Keravan kaupunkikehityspalvelut
PL 123
04201 Kerava

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Keravalla osoitteessa Kivisillantie 15. 
Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla.

Pilaantuneen maaperän puhdistamista tehdään kiinteistöillä, joiden 
kiinteistötunnukset ovat 245-404-2-644 ja 245-404-2-646 (palsta 8). 
Kiinteistöt omistaa Keravan kaupunki.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Kiinteistöillä tehdyissä tutkimuksissa alueella on todettu maaperässä 
jätejakeita sekä monia orgaanisia ja epäorgaanisia haitta-aineita. 
Maaperän on todettu pilaantuneen metalleilla ja öljyhiilivedyillä.

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) 21.12.2021.

Puhdistettavan alueen kuvaus

Alueen aiempi ja nykyinen käyttö
Kiinteistöllä 245-404-2-644 toimi 1950–1970 -luvuilla romuliike. 
Kiinteistöllä sijaitsi useampia rakennuksia, jotka on purettu ennen vuotta 
2006.
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Kiinteistölle 245-404-2-644 ja osalle kiinteistöä 245-404-2-646 
rakennetaan pysäköintialue.

Puhdistettava alue on nykyisin pääosin metsikköistä ja heinikkoista 
aluetta, jolla ei ole toimintaa. Alueelle on läjitetty hiekoitushiekkaa ja 
maanpinnalla on paikoitellen näkyvissä jätejakeita kuten lasia. Alueen 
itäreuna on peltoa.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Puhdistettava alue rajautuu pohjoisessa Kivisillantiehen, idässä ja 
etelässä peltoalueeseen ja lännessä Kytömaantiehen. 

Kivisillantien pohjoispuolella sijaitsee Keravan kartano, jonka alueella 
toimii mm. kesäkahvila. Lisäksi kartanon alueella, Kivisillantien 
vastakkaisella puolella puhdistettavaan alueeseen nähden on aktiivista 
yhteisöviljelmätoimintaa sekä nurmipäällysteinen pallokenttä. Välimatka 
pilaantuneeksi todetulta alueelta viljelyalueelle on noin 50 metriä.

Kohteesta länteen Kytömaantien toisella puolella sijaitsee 
teollisuuskiinteistöjä, joilla toimii mm. lounasruokala. Välimatka 
pilaantuneeksi todetulta alueelta kyseiselle kiinteistölle on noin 
100 metriä.

Ilmoitusasiakirjoja laadittaessa ei ollut tietoa, ovatko kohteen 
eteläpuolella sijaitsevat pellot viljelykäytössä kasvukaudella 2022.

Kohteen itäpuolella sijaitsee rakentamattomia pelto- ja metsäkiinteistöjä. 
Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 300 metriä kohteesta koilliseen.

Puhdistettava alue on merkitty vuonna 2021 hyväksytyssä 
asemakaavassa pysäköintialueeksi (kaavamerkintä LP). Kaavan 
mukaan kohteen luoteispuolelle rakennettaisiin asuinalue.

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet

Maaperä
Kohteen maaperä on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 
karttapalvelun tietojen mukaan savea. 

Kohteessa heinäkuussa 2021 tehdyn tutkimuksen perusteella maaperä 
on pääosin silttiä ja savea, jonka alla noin kolmen metrin syvyydessä 
maalaji muuttuu moreeniksi. Lisäksi kohteeseen on tehty vuosina 2012 
ja 2019 pohjatutkimuksia, joiden perusteella maaperä on pääosin 
savea.
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Pohjavesi
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu 
pohjavesialue sijaitsee kohteesta noin 1,7 kilometriä kaakkoon 
(Ollisbacka, 0175313, 2-luokka).

Alueen pohjaveden käytöstä juoma- tai kasteluvetenä ei ole tarkempaa 
tietoa. Vettä käytetään mahdollisesti kasteluun läheisellä 
yhteisöviljelmällä.

Pintavesi
Kohteesta noin 150 metriä itään sijaitsee Keravanjoki. Lisäksi kohteesta 
noin 50 metriä luoteeseen virtaa nimetön joki, joka haarautuu 
Keravanjoesta. 

Lähin järvi (Tuusulanjärvi) sijaitsee noin 4,6 kilometriä kohteesta 
luoteeseen.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Keravan kaupunki, Kivisillantie 15, Kerava, Pilaantuneen maaperän 
kunnostuksen yleissuunnitelma. Sitowise Oy, 21.12.2021.

 Keravan kaupunki, Kiinteistö 245-404-2-644, Kivisillantie 15, Kerava, 
Tutkimusraportti. Sitowise Oy, 20.8.2021.

 Keravan kaupunki, Kytömaantie 1–3, Maaperän 
pilaantuneisuustutkimus. FCG Finnish Consulting Group Oy, 
23.3.2011

Pilaantumista koskevat tiedot

Maaperätutkimukset vuonna 2011
Kohteessa tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimuksia 21.3.2011. 
Alueelle tehtiin kaivinkoneella kahdeksan koekuoppaa (KK1–KK8), 
joista otettiin yhteensä 19 kpl maanäytteitä. Näytteenotto ulotettiin 
tiiviiseen savikerrokseen 1–2 metrin syvyydelle maanpinnasta. 
Koekuoppien sijainnit on esitetty liitteen 2. karttapiirustuksessa.

Kaikista näytteistä tehtiin maalajia ja mahdollista haitta-aineiden 
esiintymistä koskevat aistinvaraiset havainnot näytteenoton yhteydessä. 
Kaikista näytteistä mitattiin arseenin, kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet 
XRF-kenttämittarilla ja yhdestä näytteestä öljyhiilivetyjen 
kokonaispitoisuus PetroFlag-kenttätestillä. Laboratoriossa analysoitiin 
yhdestä näytteestä öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10–C21) ja raskaiden 
öljyjakeiden (C22–C40) pitoisuudet ja kolmesta näytteestä metallien ja 
puolimetallien pitoisuudet.
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Koekuopassa KK1 todettiin laboratorioanalyysissä syvyydellä 0–
0,5 metriä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät 
ohjearvot ylittävät pitoisuudet antimonia (55 mg/kg), kuparia 
(393 mg/kg), lyijyä (4 402 mg/kg) ja sinkkiä (1 905 mg/kg) sekä 
kynnysarvot ylittävät pitoisuudet arseenia (17 mg/kg), kadmiumia 
(6 mg/kg) ja nikkeliä (52 mg/kg).

Koekuopassa KK2 todettiin laboratorioanalyysissä syvyydellä 0–
0,5 metriä ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus raskaita öljyjakeita 
(4 100 mg/kg) ja alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus öljyhiilivetyjen 
keskitisleitä (410 mg/kg).

Koekuopassa KK2 todettiin laboratorioanalyysissä syvyydellä 0,5–
1,5 metriä ylemmät ohjearvot ylittävät pitoisuudet antimonia (63 mg/kg), 
kromia (2 399 mg/kg), kuparia (1 372 mg/kg), lyijyä (3 167 mg/kg), 
nikkeliä (1 194 mg/kg) ja sinkkiä (1 594 mg/kg) sekä kynnysarvot 
ylittävät pitoisuudet arseenia (10 mg/kg), elohopeaa (2 mg/kg), 
kadmiumia (3 mg/kg) ja kobolttia (35 mg/kg).

Maaperätutkimukset vuonna 2021
Kohteessa tehtiin maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimus 20.7.2021. 
Alueelle tehtiin kaivinkoneella kahdeksan koekuoppaa (SW1–SW8), 
joista otettiin yhteensä 37 kpl maanäytteitä. Näytteenotto ulotettiin 2,8–
4 metrin syvyydelle maanpinnasta. Koekuoppien sijainnit on esitetty 
liitteen 2. karttapiirustuksessa.

Kaikista näytteistä mitattiin metallien pitoisuudet XRF-kenttämittarilla ja 
neljästä näytteestä öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus PetroFlag-
kenttätesteillä. Laboratoriossa analysoitiin kahdeksasta näytteestä 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10–C21) ja raskaiden öljyjakeiden (C22–
C40) pitoisuudet, yhdeksästä näytteestä metallien ja puolimetallien 
pitoisuudet, kuudesta näytteestä PAH-yhdisteiden pitoisuudet, kahdesta 
näytteestä PCB-pitoisuus ja kahdesta näytteestä aromaattisten 
hiilivetyjen, klooribentseenien, kloorifenolien, torjunta-aineiden ja 
biosidien sekä ftalaattien pitoisuudet.

Koekuopassa SW1 todettiin laboratorioanalyysissä syvyydellä 0–
0,5 metriä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot 
ylittävät pitoisuudet lyijyä (147 mg/kg) ja bentso(a)pyreeniä 
(0,33 mg/kg).

Koekuopassa SW3 todettiin laboratorioanalyysissä syvyydellä 0–
0,5 metriä ylemmät ohjearvot ylittävät pitoisuudet raskaita öljyjakeita 
(3 100 mg/kg), antimonia (840 mg/kg), kuparia (1 100 mg/kg), lyijyä 
(41 000 mg/kg) ja sinkkiä (1 000 mg/kg), alemman ohjearvon ylittävä 
pitoisuus öljyhiilivetyjen keskitisleitä sekä kynnysarvot ylittävät 
pitoisuudet arseenia (14 mg/kg), kadmiumia (6 mg/kg) ja nikkeliä 
(52 mg/kg).
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Koekuopassa SW4 todettiin laboratorioanalyysissä syvyydellä 0–
0,5 metriä ylemmät ohjearvot ylittävät pitoisuudet kuparia (685 mg/kg), 
lyijyä (2 039 mg/kg) ja sinkkiä (789 mg/kg) sekä kynnysarvot ylittävät 
pitoisuudet antimonia (10 mg/kg), arseenia (9 mg/kg), kadmiumia 
(3 mg/kg), nikkeliä (54 mg/kg), öljyjakeita C10–C21 (310 mg/kg) ja PCB:ä 
(0,15 mg/kg).

Koekuopassa SW5 todettiin laboratorioanalyysissä syvyydellä 0,1–
1,7 metriä ylemmät ohjearvot ylittävät pitoisuudet kuparia (400 mg/kg), 
lyijyä (2 100 mg/kg) ja sinkkiä (1 100 mg/kg), alemmat ohjearvot 
ylittävät pitoisuudet antimonia (29 mg/kg), öljyhiilivetyjen keskitisleitä 
(344 mg/kg) ja raskaita öljyjakeita (1 070 mg/kg) sekä kynnysarvot 
ylittävät pitoisuudet arseenia (11 mg/kg), elohopeaa (0,6 mg/kg), 
kadmiumia (3 mg/kg), kobolttia (24 mg/kg) ja nikkeliä (55 mg/kg).

Koekuopassa SW7 todettiin laboratorioanalyysissä syvyydellä 0,5–
1 metriä kynnysarvot ylittävät pitoisuudet arseenia (9 mg/kg), kobolttia 
(23 mg/kg) ja vanadiinia (102 mg/kg).

Koekuopassa SW8 todettiin laboratorioanalyysissä syvyydellä 1–
2 metriä kynnysarvon ylittävä pitoisuus arseenia (6 mg/kg).

Edellä esitettyjen haitta-aineiden lisäksi kohteen maaperässä todettiin 
yhdisteitä, joille ei ole asetettu kynnys- ja ohjearvoja. Yhdisteet olivat 
bentsyylibutyyliftalaatti (BBP), di-n-butyyliftalaatti (DBP) ja di(2- 
etyylheksyyli) adipaatti (DEHA). 

BBP:n ja DBP:n pitoisuudet olivat matalia (0,39–0,72 mg/kg), kun taas 
DEHA:n pitoisuus oli korkeampi (210 mg/kg). DEHA:a todettiin 
tutkimuspisteessä SW3 syvyydellä 0–0,5 m. Em. yhdisteitä ei esiinny 
luonnossa, vaan ne ovat aina peräisin ihmistoiminnasta. Yhdisteitä 
esiintyi tutkimuspisteissä, joissa todettiin myös jätejakeita ja muita 
haitta-aineita. Yhdisteitä käytetään muovien, erityisesti PVC:n, 
pehmentiminä eivätkä ne ole akuutisti toksisia ihmisille.

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

Tutkimusten perusteella kynnysarvopitoisuudet ylittävää maa-ainesta 
arvioidaan olevan noin 730 m2:n alueella 930 m3 eli 1 600 tonnia. 
Pilaantunut ja osa pilaantumattomasta maa-aineksesta on jätteen 
sekaista. Jätteen sekaista maa-ainesta arvioidaan olevan 950 m2:n 
alueella. Maaperässä todettuja jätejakeita ovat mm. lasi, muovi, renkaat 
ja tiili.
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Kohteessa todetut haitta-aineet sijaitsevat enimmillään noin kahden 
metrin syvyydessä maanpinnasta. Riski haitta-aineiden kulkeutumiseen 
alueen ulkopuolelle pölyn mukana arvioidaan pieneksi. Kaivutyön 
aikana voi esiintyä pölyämistä, mutta sitä ehkäistään työteknisin 
menetelmin.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sen välittömässä 
läheisyydessä. Kohteessa tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu 
pohjavesikerrosta, joten todettujen haitta-aineiden kulkeutuminen 
pohjaveden mukana kohteen ulkopuolelle arvioidaan 
epätodennäköiseksi.

Kohteessa ei kasvateta ravintokasveja, eikä alueella ole lähtötietojen 
mukaan talousvesikäytössä olevaa pohjavettä. Tämän vuoksi 
altistuminen ravinnon tai talousveden välityksellä arvioidaan 
merkityksettömäksi. Puhdistustyön yhteydessä tulee kuitenkin 
huomioida Kivisillantien toisella puolella sijaitseva yhteisöviljelmä, jossa 
kasvatetaan ravintokasveja.

Altistuminen haitta-aineille kaivutyön yhteydessä voi tapahtua 
ihokosketuksella, maa-aineksen nielemisellä sekä haitta-aineita 
sisältävän pölyn hengittämisellä. Altistumista voidaan kuitenkin ehkäistä 
asianmukaisin suojavarustein.

Alue ei ole ekologisesti merkittävä, minkä vuoksi alueen eliöstön 
altistuminen arvioidaan epätodennäköiseksi.

Kohteen puhdistustarve perustuu kaavamuutokseen. Alueen 
rakentamisen vuoksi alueen pilaantuneet maa-ainekset ja jätetäyttö on 
perusteltua poistaa. Puhdistustavoitteiksi katsotaan soveltuvan ylemmät 
ohjearvotasot. Ylemmät ohjearvot ylittävän maa-aineksen määräksi 
arvioidaan 700 m3 eli 1 200 tonnia.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Työn toteuttaminen
Puhdistus toteutetaan massanvaihdolla, koska kohteen maaperässä on 
jätteitä, joita ei ilman kaivutyötä voida poistaa. Alueen maaperästä 
poistetaan maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot. 
Maa-aines poistetaan alueelta kaivinkoneella kaivamalla ja samalla 
erotellaan suuret kivet ja kaivinkoneella eroteltavissa olevat jätejakeet 
erilleen.

Puhdistustyön suunnittelussa ja aikataulutuksessa tulee huomioida 
yhteisöviljelmäalue mm. huolehtimalla, ettei Kivisillantien kautta 
kuljetettavista maa-ainesmassoista aiheudu haittaa. Puhdistus 
suositellaan toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan kasvukauden 
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ulkopuolella (syys-huhtikuu), jolloin yhteisöviljelmäalueella, pallokentällä 
tai kesäkahvilassa ei ole aktiivista toimintaa.

Kaivua valvoo ja ohjaa ympäristötekninen valvoja, jonka tehtäviin 
kuuluvat näytteenotot, kenttämittaukset ja -havainnot, pois kuljetettavan 
ja hyötykäytettävän maa-aineksen sijoituskohteiden osoittaminen ja 
vastaanotosta sopiminen, massamäärien kirjanpito ja yhteydenpito 
valvovaan ympäristöviranomaiseen.

Kaikki hyödynnettävissä oleva kaivumassa pyritään sijoittamaan 
takaisin massanvaihtokaivannon täyttöihin. Turhaa massojen 
kuljettamista vältetään. Täytöissä hyödynnettävän materiaalin tulee olla 
maanrakennusteknisesti käyttökohteisiin soveltuvaa. Haitta-
ainepitoisuudeltaan alemmat ohjearvot ylittäviä tai jätteitä sisältäviä 
kaivumassoja ei hyödynnetä. Hyötykäytettävien maa-ainesten otto- ja 
sijoituspaikka sekä hyödynnetyn maa-aineksen määrä kirjataan muistiin 
ja esitetään työn loppuraportissa.

Mikäli kaikkea tavoitepitoisuudet ylittävää maa-ainesta ei esim. 
kaivuteknisistä syistä saada poistettua, merkitään ko. alue 
huomiorakenteella (suodatinkangas tai huomioverkko) tai tarvittaessa 
eristerakenteella ja laaditaan erillinen riskitarkastelu.

Kohteen pilaantuneen maaperän puhdistus on suunniteltu tehtäväksi 
kevään 2022 aikana ja työn arvioitu kesto on noin 15 työpäivää.

Työn aikainen näytteenotto
Maaperän pilaantuneisuustutkimuksia on tehty lähinnä kiinteistöllä 245-
404-2-644. Puhdistustyön yhteydessä esitetään tehtäväksi 
lisätutkimuspisteitä tulevan pysäköintialueen tutkimattomalle alueelle, 
jotta varmistetaan, ulottuuko maaperän pilaantuma laajemmin myös 
kiinteistön 245–404–2–646 alueelle. Mikäli pilaantuman todetaan 
ulottuvan aikaisempaa rajausta merkittävästi laajemmalle tai havaitaan 
aikaisemmin todentamattomia haitta-aineita, asiasta ollaan yhteydessä 
valvovaan viranomaiseen.

Kaivumassoista ja kaivupohjasta otetuista näytteistä tutkitaan kyseisellä 
kaivualueella aiemmin todettujen alemmat ohjearvot ylittävien haitta-
aineiden pitoisuudet. Vähintään noin 10 % kaivua ohjaavista näytteistä 
analysoidaan laboratoriossa.

Hyötykäytettävät kaivumaat tutkitaan siten, että maa-aineksista on 
tutkittu vähintään yksi näyte 400 m³:n maa-aineserää kohti ennen niiden 
sijoittamista kaivantoihin. Hyödynnettäviä maa-aineksia tarkkaillaan 
myös aistinvaraisesti lupaehdoista poikkeavan pilaantuneisuuden 
varalta.

Puhdistuksen lopputulos todetaan jäännöspitoisuusnäytteillä, jotka 
analysoidaan laboratoriossa. Jäännöspitoisuusnäytteistä tutkitaan 
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laboratoriossa niiden orgaanisten ja epäorgaanisten haitta-aineiden 
pitoisuudet, joita kyseisellä kaivualueella on todettu alemman ohjearvon 
ylittävinä pitoisuuksina. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan kaivannon 
pohjalta vähintään 15 x 15 metriä edustavalta alalta kokoomanäytteinä, 
kuitenkin siten, että jokaiselta kaivualueelta otetaan edustava 
jäännöspitoisuusnäyte. Kaivannon luiskista/seinämistä otetaan 
jokaiselta alkavalta 20 metrin matkalta edustava kokoomanäyte 
maalajikerroksittain niiltä osin, kun kaivannossa on selkeä 
luiska/seinämä.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely

Maa-ainekset erotellaan kaivuvaiheessa ympäristöteknisen valvojan 
ohjeiden mukaisesti haitta-ainepitoisuuksien mukaan seuraavasti: 

 pilaantumaton maa-aines (haitta-ainepitoisuus alle kynnysarvon),

 kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävä maa-aines (haitta-
ainepitoisuus yli kynnysarvon, mutta alle alemman ohjearvon),

 pilaantunut maa-aines (haitta-ainepitoisuus yli alemman ohjearvon),

 pilaantunut maa-aines (haitta-ainepitoisuus yli ylemmän ohjearvon) 
ja

 vaarallinen jäte (haitta-ainepitoisuus yli vaarallisen jätteen raja-
arvon).

Kaivettavat maa-ainesmassat lajitellaan pilaantuneisuuden lisäksi 
kaivamisen yhteydessä tehtävien havaintojen mukaan (maa-aineksen 
koostumus ja jätejakeiden esiintyminen).

Pilaantuneeksi todettu, paikoitellen jätteen sekainen maa-aines 
kuljetetaan vastaanottopaikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan ko. 
massoja. Kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakirjat, jotka laatii 
ympäristötekninen valvoja. Vastaanottopaikka valitaan ennen työn 
alkua.

Kaivettuja pilaantuneita maa-aineksia voidaan tilapäisesti varastoida 
kohteessa, mikäli se on tarpeen esimerkiksi tarkempien analyysien 
vuoksi tai vastaanottopaikan selvittämiseksi. 

Pilaantuneen veden käsittely

Puhdistustyön aikana kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 
otetaan vesinäytteet ympäristöteknisen valvojan toimesta. Näytteistä 
analysoidaan kyseisellä kaivualueella maaperässä havaittujen haitta-
aineiden pitoisuudet (metallit, öljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet sekä 
mahdollisesti BBP, DBP, DEHA) sekä kiintoaines. Pitoisuuksien 
perusteella arvioidaan vesien käsittelytarve. Käsittelymenetelminä 
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voidaan käyttää standardin 1-luokan öljynerotinta, laskeutusta tai 
suodatusta. Mikäli kaivantovedessä havaitaan selkeä öljyfaasi, 
poistetaan faasi tarvittaessa imuautolla. Poistettu öljypitoinen vesi 
toimitetaan luvat omaavaan vastaanottopaikkaan vaarallisen jätteen 
siirtoasiakirjoin varustettuna.

1-luokan öljynerottimissa poistuvan jäteveden hiilivetyjen määrä on alle 
5 mg/l. Kiintoaineksen enimmäismääräksi esitetään 300 mg/l. Veden 
pumppaus kaivannosta tehdään eroosiosuojatusta pumppukuopasta 
(sorastus kaivantoon ja pumpun ympärille suodatinkangas tms.). 
Pumppausteho määräytyy käsittelylaitteiston kapasiteetin perusteella.

Lähtökohtaisesti alueelta johdettava vesi pyritään imeyttämään 
puhdistettavalla kiinteistöllä takaisin maastoon eikä sitä poisteta 
alueelta. Vesien imeyttämiseen soveltuva alue tarkastellaan kohteessa. 
Imeytysalueen tulee olla maaperältään imeytykseen sopiva ja alueen 
liettymistä tulee välttää. Lisäksi tulee huomioida imeytysalueen haitta-
ainepitoisuustaso ja haitta-aineet ja pumpattavan veden vaikutus haitta-
aineiden liikkuvuuteen. Mikäli kaivantovesi pumpataan alueelle, jota ei 
ole tarkoitus puhdistaa, tarkastetaan alueen haitta-ainepitoisuudet 
pumppauksen jälkeen laboratorioanalyysein ja alue puhdistetaan 
tarvittaessa. Pumpattavien vesien ei arvioida pilaavan maaperää, koska 
käsittelylaitteiston riittävä erotuskyky varmistetaan ennen pumppausta. 

Mikäli alueella on viemäriverkosto, voidaan kaivantovesi 
vaihtoehtoisesti johtaa viemäriverkostoon. Vesi esikäsitellään mm. 
riittävällä hienoaineksen poistamisella viemäröintikelpoiseksi. Veden 
johtamisesta kaivannosta viemäriin sovitaan paikallisen vesilaitoksen 
kanssa (Keravan kaupungin vesihuoltolaitos). Veden johtamisessa 
noudatetaan vesilaitoksen määrittämiä viemäröitävän veden raja-arvoja 
ja muita ohjeita.

Kaivantoon kertyviä orsivesiä voidaan mahdollisesti hallita kaivantoa 
muotoilemalla ja ohjaamalla kertyvä vesi pois kaivannosta, jolloin 
tarvetta veden pumppaamiselle ei tule. Vähäiset kaivannossa olevat 
orsivesikertymät poistuvat hyvin usein kaivettavan maan mukana. 
Huomioitavaa kuitenkin on, etteivät maa-aineskuormat saa olla 
vedensekaisia eli maakuormista ei saa valua vesiä kuljetusreitille.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Puhdistuksesta tiedotetaan naapurustoa, alue rajataan työmaa-aidalla 
tai lippusiimalla/huomionauhalla ja työmaa merkitään pilaantuneen 
maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein.

Työstä aiheutuva melu vastaa tavanomaisen maanrakennustyömaan 
melutasoa (kaivinkoneet, kuorma-autot, muut koneet).
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Kaivutyö toteutetaan siten, ettei pilaantunutta maa-ainesta pääse 
leviämään työmaa-alueen ulkopuolelle. Pölyämistä estetään 
tarvittaessa joko kostuttamalla maa-ainesta tai keskeyttämällä kaivutyö 
kovalla tuulella. Haitta-aineiden leviämistä vältetään estämällä autojen 
tarpeeton liikkuminen työmaa-alueella, puhdistamalla kulkuväylät 
tarvittaessa ja peittämällä alueelta ulos ajettavat pilaantuneen maan 
kuormat. Pilaantuneen maa-aineksen välivarastokasat peitetään 
tarvittaessa varastoitaessa esimerkiksi viikonlopun yli.

Työssä noudatetaan työskentelyn turvallisuudesta annettuja 
työsuojeluohjeita ja lainsäädäntöä. Kaivantoon mentäessä (esim. 
valvoja näytettä ottaessa) huolehditaan, että joku toinen henkilö valvoo 
tilannetta kaivannon reunalla ja ettei kaivannossa ole sortumisvaaraa 
(riittävän loivat luiskat). Kaivutyö keskeytetään näytteenoton ajaksi. 
Tarvittaessa näytteet otetaan kaivinkoneen kauhalla. 

Näytteenoton yhteydessä käytetään suojakäsineitä ihokosketuksen ja 
viilto/pistohaavojen välttämiseksi. Suojajalkineiksi soveltuvat naulaan 
astumissuojalla varustetut, pitkävartiset kumisaappaat tai turvakengät. 
Näiden lisäksi työntekijät käyttävät henkilökohtaisina suojavarusteina 
turvaliiviä/heijastavaa suojavaatetusta ja kypärää sekä tarvittaessa 
hengityssuojaimia ja suojalaseja.

Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa

Mikäli puhdistussuunnitelmassa, työn toteuttamisessa tai laajuudessa 
esiintyy muutostarvetta, ottaa valvoja välittömästi yhteyttä 
lupaviranomaisiin ja työstä vastaavaan.

Mikäli massamäärät kasvavat huomattavasti oletetusta, ilmoitetaan 
asiasta työstä vastaavalle. Varmistetaan käsittelylaitosten tai 
sijoituspaikkojen kapasiteetti etukäteen massamäärien ylitysten varalta. 
Työ voi kestää arvioitua kauemmin, jolloin työhön osallistuvat ovat 
kauemmin sidotut ko. projektiin.

Mikäli alueelta löytyy merkittäviä määriä uusia haitta-aineita, ilmoitetaan 
asiasta työstä vastaavalle ja Uudenmaan ELY-keskukselle. Työtä 
jatketaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Mikäli alueen ulkopuolisia vesiä valuu kaivantoon, hallitaan 
vesitilannetta erilaisin kaivujärjestelyin ja ojituksin. Tarvittaessa 
tiivistetään kaivannon reunoja esim. ponttiseinin.

Mikäli alueen maaperässä havaitaan mahdollisesti erittäin voimakkaita 
haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä massoja tai kemikaalitynnyreitä, 
otetaan massoista ylimääräinen edustava kokoomanäyte ja toimitetaan 
laboratorioon tutkittavaksi. Havainnoista ilmoitetaan työstä vastaavalle 
ja viranomaiselle. Ylimääräinen puhdistustarve ja massamäärä 
arvioidaan ja massat toimitetaan soveltuvaan vastaanottopaikkaan. 
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Mikäli puhdistustavoitetta ei syystä tai toisesta saavuteta, selvitetään 
haitta-ainepitoisuudet, esiintyminen (vesi, kaasu, maa-aines) ja 
esiintymislaajuus ja -syvyys. Neuvotellaan jatkotoimenpiteistä (mm. 
puhdistuksen jatkaminen eri menetelmillä, eristysratkaisut, 
riskinarviointi) kunnostuksesta vastaavan ja viranomaisen kanssa. 

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

Puhdistustyön alkamisesta tehdään kirjallinen aloitusilmoitus 
Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle sekä Keski-
Uudenmaan ympäristökeskukselle. Aloitusilmoituksessa ilmoitetaan 
puhdistustyön eri osapuolten (valvojan, urakoitsijan, tilaajan) 
yhteystiedot töiden aikana. Työn päättymisestä laaditaan 
vastaavanlaisesti päättymistiedote.

Ympäristötekninen valvoja pitää puhdistuksesta päiväkirjaa, johon 
merkitään vähintään alueelta poistettu maa-aines (määrä, alkuperä, 
pitoisuudet, sijoituspaikka, ajankohta) ja erotellut jätejakeet, otetut 
näytteet (näytetiedot, ajankohta, mittaustulokset, havainnot) sekä 
näytteiden ottopaikat/-alueet, maalajitiedot ja aistinvaraiset havainnot, 
maaperään jäävä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävä maa-
aines (määrä, haitta-ainepitoisuus ja sijainti), erityishavainnot, 
poikkeamat suunnitelmista sekä syyt poikkeamiin, tiedot 
hyötykäytetyistä massoista ja tiedot mahdollisista huomiorakenteista 
(sijainti ja tyyppi).

Pilaantuneen maaperän puhdistustyöstä laaditaan loppuraportti, joka 
toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle sekä tiedoksi Keski-
Uudenmaan ympäristökeskukselle kahden kuukauden kuluttua työn 
päättymisestä. Loppuraportissa esitetään vähintään kohteen 
tunnistetiedot ja työn vastuuhenkilöt, kunnostuksen aikainen 
näytteenotto ja näytteiden analysointi, kaivutyön toteutus ja aikataulu, 
työn seuranta ja tiedot alueelta poistetuista pilaantuneista maa-
aineksista sekä massamäärät ja vastaanottopaikat, 
jäännöspitoisuustiedot ja mahdollisesti pilaantuneeksi jääneen alueen 
riskinarvio, ja piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Keravan kaupungin 
ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista 
Keravalla osoitteessa Kivisillantie 15 sijaitsevilla kiinteistöillä, joiden 
kiinteistötunnukset ovat 245-404-2-644 ja 245-404-2-646, ja hyväksyy 
sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistöiltä 245-404-2-644 ja 245-404-2-646 on poistettava tulevan 

pysäköintialueen alueelta maa-ainekset, joiden valtioneuvoston 
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asetuksen 214/2007 mukaisten metallien ja/tai puolimetallien, 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10–C21) ja/tai raskaiden 
öljyjakeiden (>C21–C40) pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot.

1.2. Päätöksen määräysten 1.1. ja 2.–9.4. mukaiset toimenpiteet on 
toteutettava 28.2.2027 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 
tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
toimitettava tiedoksi myös Keravan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2. Tulevalta pysäköintialueelta on otettava maaperänäytteitä 

pilaantuneiden alueiden laajuuksien, kaivusyvyyksien 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
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 
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 
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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 haitta-
ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 
säädettyjen kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä, voidaan 
hyödyntää puhdistusalueen kaivantojen täytöissä. Jätteitä 
sisältäviä maa-aineksia ei kuitenkaan saa hyödyntää alueella.

Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 9.4. edellytettyyn 
loppuraporttiin.

7.3. Pilaantuneiden maiden kaivun yhteydessä poistettavat jätejakeet 
on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti 
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hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty 
kyseisen jätteen käsittely.

Pilaantuneen veden käsittely
8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava 
vähintään alueella tehdyissä tutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on 
puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. 
Mahdollisesta pilaantuneen veden käsittelystä ja maastoon 
johtamisesta on laadittava tarkennettu suunnitelma, jossa on 
esitettävä vähintään pumpattavan veden arvioitu määrä, veden 
käsittelyn ja maastoon johtamisen toteuttaminen sekä 
pumpattavan ja käsitellyn veden haitta-ainepitoisuuksien seuranta 
näytteenotolla. Suunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi 
Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi Keravan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään viikko ennen 
pumppaamisen aloittamista.

Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden 
viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta 
laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Imuautolla poistettu öljyinen kerros tai faasi sekä 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 Keravan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden 
aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän 
päätöksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden 
lopettamisajankohta.

9.2. Mikäli työn aikana todetaan muita kuin aiemmissa tutkimuksissa 
todettuja haitta-aineita, haitta-ainepitoisuudet ovat huomattavasti 
aiempaa korkeampia, haitta-aineita esiintyy huomattavasti 
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arvioitua laajemmalla alueella tai kaikkea puhdistustavoitteet 
ylittävää maa-ainesta ei voida poistaa sekä muista 
poikkeuksellisista tilanteista tai puhdistussuunnitelman 
mahdollisista muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
Keravan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

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

9.4. Tämän päätöksen mukaisista 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 Keravan 
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.–9.4.)

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. ja 9.2.)
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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.

Kiinteistön maaperässä on todettu kohonneita pitoisuuksia metalleja ja 
puolimetalleja, öljyhiilivetyjä, PCB:ä ja bentso(a)pyreeniä. 
Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä em. haita-aineille 
säädetyt kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot on esitetty 
taulukossa 1.

Taulukko 1. Öljyhiilivetyjen, metallien ja puolimetallien, PCB:n ja 
bentso(a)pyreenin kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.
Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Keskitisleet (>C10–C21) 300 1 000
Raskaat öljyjakeet (>C21–C40) 600 2 000
Öljyjakeet (>C10–C40) 300   
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 100 150 200
Lyijy 60 200 750
Nikkeli 50 100 150
Sinkki 200 250 400
Vanadiini 100 150 250
PCB 0,1 0,5 5
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperän 
puhdistustavoitteeksi ylemmät ohjearvotasot metalleille ja 
puolimetalleille sekä öljyhiilivedyille. Muita haitta-aineita on 
tutkimuksissa todettu vain kynnysarvotasojen ja alempien 
ohjearvotasojen välisinä pitoisuuksina, eikä niille ole siten ollut 
tarpeen asettaa puhdistustavoitteita. Puhdistustavoitteet on katsottu 
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riittäviksi huomioiden alueen käyttö ja ympäristöolosuhteet. (Määräys 
1.1.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 
joka on tarkoitus toteuttaa keväällä 2022 ja sen kestoksi on arvioitu 15 
työpäivää. 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, 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. Tutkimuksissa voidaan käyttää hyväksi aiempien tutkimuksien 
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., 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 9.3.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
toteutuminen. (Määräys 4.)
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Päätöksessä on sallittu 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.)

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.–7.3.)

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 
haitta-ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisten kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välissä olevien 
jätteettömien maa-ainesten hyötykäyttö kaivantojen 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.)

Maaperän puhdistustyön yhteydessä kaivettavat jätejakeet on 
edellytetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi 
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.3.)

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.–9.4. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.
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Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, 
pitoisuudet ovat aiempaa korkeampia tai haitta-aineita on kulkeutunut 
arvioitua laajemmalle. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla 
tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräys 9.2.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 9.3. ja 9.4.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 
191, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen 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) 
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2022 (1259/2021)

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 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 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 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä 
olevaan maksutaulukkoon. 
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Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Keravan kaupunki
Mirka Härkönen (sähköisesti)

Tiedoksi
Sitowise Oy, Sanna Riekkinen (sähköisesti)
Keravan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (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.

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 3. olevassa valitusosoituksessa. 

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

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Maaperän tutkimuspisteiden sijainnit
Liite 3. Valitusosoitus
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Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu 270 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen 
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
jouluaatto tai juhannusaatto, 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 yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä 
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä 



valitukseen valtakirja 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 tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan 
valituksen tulee olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. 

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla.

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

Hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760

oikeus.fi (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet) 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

