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

Ilmoituksen tekijän nimi
Porvoon kaupunki
Rihkamatori B
06100 Porvoo

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Porvoon kaupungissa, Porvoonjoen 
länsirannalla, Porvoon Vanhan sillan länsipäädyssä ja sen eteläpuolella 
sijaitsevalla tontilla, osoitteessa Kokonniementie. Alueen sijainti on 
esitetty liitteen 1. kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöillä, joiden 
kiinteistörekisteritunnukset ovat 638–485–1–12–M15 ja 638–484–3–53 
(Vanha Helsingintie). Kiinteistöt ja määräalan omistaa Porvoon 
kaupunki.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Alueelle suunnitellaan ravintola- ja/tai muuta matkailua tukevaa 
toimintaa. Alueen kehityksen myötä vanha silta on suunniteltu 
korjattavaksi/perusparannettavaksi. Sillan perusparannuksen vuoksi 
joudutaan mahdollisesti tekemään kaivuja mm. sillan maatukien ja 
kadun pintarakenteiden kohdalla. Kohteessa on vuosien 1881–1967 
välisenä aikana toiminut konepaja, jossa on valmistettu höyrykattiloita ja 
-koneita. Konepajan toiminta päättyi 1967 tulipaloon. Alueen pitkän 
teollisen käyttöhistorian takia alueen maaperän tiedetään olevan lievästi 
tai/ja voimakkaasti pilaantunut.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on 
tehtävä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen 
puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan 
ELY-keskus) 2.6.2021. Ilmoitusta on tarkennettu 3.9.2021.
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Puhdistettavan alueen kuvaus

Nykyinen ja tuleva toiminta kiinteistöllä
Kohdekiinteistö on kaupunkityyppistä hoidettua puisto-, pysäköinti- ja 
katualuetta. Alue on kauttaaltaan päällystetty joko puhtailla 
rakennekerroksilla (pysäköintialue, kevyenliikenteen väylät ja -polut) tai 
nurmi- tai humuskerroksilla (muut alueet). Alueen pohjoisosassa 
sijaitsee toisen maailmansodan aikainen tykki. Tykin eteläpuolella on 
kesäisin käytössä oleva kioskirakennus. Rannassa sijaitsee ns. 
Tykinlaituri, jota mm. vesibussit käyttävät kesäisin.

Kohdealueelle suunnitellaan ravintola- ja / tai muuta matkailua tukevaa 
toimintaa. Kohdealueelle ei rakenneta kellarillisia rakennuksia. Alueelle 
on suunnitteilla terassityyppinen kahvilaravintola, jonka alin sallittu 
lattiataso tulisi olemaan noin +3,0.

Kohdealueen pohjoisreunassa olevaa siltaa on suunniteltu korjattavan / 
perusparannettavan lähivuosina. Sillan perusparannuksen vuoksi 
joudutaan mahdollisesti tekemään kaivuja mm. sillan maatukien ja 
kadun pintarakenteiden kohdalla.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Kohteen lähiympäristössä ei ole asutusta tai teollisuustoimintaa. Kohde 
rajoittuu pohjoisessa Porvoonjoen rantakaistaleeseen, jonka vieressä 
virtaa Porvoonjoki. Idässä ja kaakossa kohde rajoittuu Porvoonjokeen, 
etelässä pieneen rantakaistaleeseen ja Kokonniementiehen. Lounaassa 
ja lännessä kohde rajoittuu Kokonniementiehen, jonka länsipuolella 
alkaa harjujyrkänne ja Näsinmäen hautausmaa-alue. Hautausmaan 
kappeli on noin 100 m etäisyydellä.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 75 metriä koilliseen 
Porvoonjoen itäpuolella Jokikadulla.

Kohdealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Osayleiskaavassa 
vastaava alue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) tarkenteella 
”keskustan jokiranta-alue (CV), jonne virkistystoimintojen lisäksi saa 
sijoittaa virkistykseen liittyviä palvelutiloja ja muita alueen luonteeseen 
soveltuvia palvelutiloja sekä venesatamia ja pienvenetelakkatoimintoja”.

Kohdealueelle on valmisteilla asemakaava, jossa alueelle tultaneen 
sallimaan julkisia palveluita (matkailu- ja ravintolapalveluita).

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Kohdealue muodostuu etelä-pohjoissuunnassa kahdella eri korkeudella 
olevasta tasanteesta. Ylätasanne on korkeudella +5–+4 ja alatasanne 
korkeudella +2–+1. Näiden alueiden välissä on jyrkähkö, itään kohti 
Porvoonjokea viettävä luiska.
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Tutkimusten perusteella maaperä alueella käsittää noin 0,5–4 metrin 
täyttömaakerroksen, jonka alapuolella on pääsääntöisesti savikerros, 
paikoin hiekkakerroksia. Täyttömaakerrokset koostuvat vaihtelevasti 
hiekka- ja savikerroksista.

Kalliota ei tutkimuksissa todettu, sen sijaan muutamassa 
tutkimuspisteessä todettiin vanhojen rakennuksien sokkeleita, kivijalkoja 
ja/tai perustuksia.

Tutkimusalue sijaitsee hieman yli 400 m päässä vedenhankintaa varten 
tärkeästä pohjavesialueesta (Porvoo 0161251 A). Kohteessa pohjavesi 
on savikerrosten alla. Savikerrosten päällä kulkee orsivettä, jonka pinta 
vaihtelee pääosin Porvoonjoen pinnan mukaisesti.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Borgå Mekaniska Verkstad, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, 
Porvoon kaupunki, 8212 2242, 13.2.2009, Ramboll Finland Oy

Pilaantumista koskevat tiedot

Maaperätutkimukset
Kohdealueen maaperän pilaantuneisuutta on tutkittu vuonna 2008. 
Alueelle tehtiin 13 koekuoppaa, joista otettiin 49 kpl maanäytteitä. 
Vuonna 2009 alueelle tehtiin vielä kaksi koekuoppaa, joista otettiin 5 kpl 
näytteitä. Koekuoppien sijainnit on esitetty liitteen 2. kartassa.

Kaikista näytteistä tutkittiin kenttämittarilla arseenin, kuparin, lyijyn ja 
sinkin pitoisuus. Laboratoriossa analysoitiin 12 näytteestä metallit ja 
puolimetallit, öljyhiilivedyt (C10 – C40), aromaattiset hiilivedyt, 
polyaromaattiset hiilivedyt ja PCB-yhdisteet.

Tutkimuspisteessä KK2 todettiin syvyydellä 0,5–1,5 m valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus 
kuparia (388 mg/kg), alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus lyijyä 
(379 mg/kg) sekä kynnysarvon ylittävä pitoisuus arseenia (7 mg/kg).

Tutkimuspisteessä KK3 todettiin syvyydellä 0–1 m valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus 
kuparia (5044 mg/kg) ja sinkkiä (699 mg/kg), alemman ohjearvon 
ylittävä pitoisuus lyijyä (640 mg/kg) sekä kynnysarvon ylittävät 
pitoisuudet arseenia (29 mg/kg), kobolttia (34 mg/kg) ja nikkeliä (62 
mg/kg).

Tutkimuspisteessä KK4 todettiin syvyydellä 0–1 m valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittävä pitoisuus kuparia 
(106 mg/kg).
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Tutkimuspisteessä KK5 todettiin syvyydellä 3–4 m valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot ylittävät pitoisuudet 
kuparia (200 mg/kg) ja lyijyä (213 mg/kg) sekä kynnysarvon ylittävä 
pitoisuus arseenia (7 mg/kg) ja syvyydellä 2–3 m todettiin 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon 
ylittävä PAH yhdisteiden summapitoisuus (72 mg/kg).

Tutkimuspisteessä KK6 todettiin syvyydellä 0–1 m valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus 
kuparia (5946 mg/kg), alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus lyijyä (534 
mg/kg) sekä kynnysarvon ylittävät pitoisuudet arseenia (19 mg/kg) ja 
sinkkiä (212 mg/kg). Syvyydeltä 0–1 m otetussa näytteessä todettiin 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon 
ylittävä PAH-yhdisteiden summapitoisuus (51 mg/kg).

Tutkimuspisteessä KK7 todettiin syvyydellä 1,5–2,5 m valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus 
kuparia (407 mg/kg), alemmat ohjearvot ylittävät pitoisuudet lyijyä 
(338 mg/kg) ja sinkkiä (341 mg/kg) sekä kynnysarvot ylittävät 
pitoisuudet arseenia (12 mg/kg), elohopeaa (0,54 mg/kg) ja kobolttia 
(26 mg/kg).

Tutkimuspisteessä KK8 todettiin syvyydellä 1–2 m valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus 
kuparia (2442 mg/kg), alemmat ohjearvot ylittävät pitoisuudet lyijyä 
(335 mg/kg) ja sinkkiä (279 mg/kg) sekä kynnysarvon ylittävä pitoisuus 
arseenia (28 mg/kg). Syvyydeltä 1–2 m otetussa näytteessä todettiin 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittävä 
PAH yhdisteiden summapitoisuus (20 mg/kg).

Tutkimuspisteessä KK9 todettiin syvyydellä 0–0,5 m valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus 
lyijyä (3167 mg/kg), alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus kuparia 
(184 mg/kg) sekä kynnysarvon ylittävä pitoisuus arseenia (7 mg/kg).

Tutkimuspisteessä KK12 todettiin syvyydellä 0–1 m valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus 
kuparia (317 mg/kg), alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus lyijyä 
(365 mg/kg) sekä kynnysarvon ylittävä pitoisuus arseenia (10 mg/kg).

Tutkimuspisteessä KK13 todettiin syvyydellä 0,5–1,5 m valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus 
kuparia (732 mg/kg) ja sinkkiä (657 mg/kg), alemman ohjearvon ylittävä 
pitoisuus lyijyä (656 mg/kg) sekä kynnysarvon ylittävä pitoisuus 
arseenia (17 mg/kg). Syvyydeltä 1,5–2,5 m otetussa näytteessä 
todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän 
ohjearvon ylittävä PAH-yhdisteiden summapitoisuus (182 mg/kg).
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Kohteen täyttömaassa on useassa pisteessä todettu rakennusjätettä, 
tiiltä, betonia, metallia tms. Kohteessa sijainneet rakennukset ovat 
ainakin osittain purettu paikoilleen ja lähiympäristöön.

Orsivesitutkimukset
Vuonna 2009 kohteeseen on asennettu 2 kpl orsiveden havaintoputkia. 
Orsivesiputkien asennuksen yhteydessä saven yläpuolisessa maa-
aineksessa ei todettu orsivettä.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Kiinteistölle on laadittu kohdekohtainen tarkennettu maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, jossa on huomioitu 
haitta-aineet ja niiden ominaisuudet sekä alueen käyttö ja 
ympäristöolosuhteet. Arvioinnissa kriittisiksi haitta-aineiksi on valittu 
tutkimuspisteissä alemman ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina esiintyvät 
haitta-aineet. Tällä perusteella kriittisiä haitta-aineita olivat kupari, 
sinkki, lyijy, vanadiini, PAH-yhdisteet, bentso(a)antraseeni, 
bentso(a)pyreeni, bentso(k)fluoranteeni, fenantreeni ja fluoranteeni.

Kohteessa todetut epäorgaaniset haitta-aineet ovat haihtumattomia ja 
orgaaniset haitta-aineet valtaosin huonosti haihtuvia. Kaikki alueella 
kynnysarvot ylittävinä pitoisuuksina todetut haitta-aineet ovat 
niukkaliukoisia ja kulkeutumattomia.

Terveysriskien arviointi
Haitta-aineita on todettu kohteessa sekä pintamaassa että syvemmissä 
maakerroksissa. Kohde on päällystetty joko päällysterakenteilla tai 
humus- tai nurmikerroksella, jolloin suora kosketus maahan, maan 
syöminen ja haitta-aineiden kulkeutuminen pölyn mukana ei ole 
mahdollista.

Terveysriskien arvioinnissa on viitearvona käytetty asuinkäytössä 
olevan pientaloalueen maaperälle määritettyjä suurimpia hyväksyttäviä 
pitoisuuksia (SHPter). Todetuista haitta-aineista lyijyn ja 
bentso(a)pyreenin todetut pitoisuudet ylittävät terveysperusteisesti 
määritellyn suurimman hyväksyttävän pitoisuuden sekä pintamaassa 
että pintamaan alapuolella. SHPter arvoja määritettäessä yli 98 % 
altistumisesta on arvioitu aiheutuvan joko maan nielemisestä tai 
ravintokasvien kautta.

Kohteessa ei ole arvioitu aiheutuvan altistumista maan nielemisestä 
ja/tai ravintokasvien kautta. Mikäli tulevassa käyttömuodossa alue 
pääsääntöisesti päällystetään joko riittävän paksulla puhtaalla 
maakerroksella tai muulla pinnoitteella, ei altistuminen suoran 
kosketuksen, maan syömisen tai pölyn hengittämisen kautta ole 
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mahdollista, eikä alueella arvioida muodostuvan terveysriskiä nykyisellä 
tai tulevalla käyttömuodolla.

Kulkeutumisriskin arviointi
Arvioinnin perusteella kulkeutumista pölyämällä tai pintavalunnan 
mukana ei pidetä merkittävänä, koska alue tulee olemaan päällystetty 
tai nurmetettu pilaantumattomilla aineksilla. Alueella todetut haitta-
aineet ovat heikosti haihtuvia, eikä kulkeutumisen sisä- tai ulkoilmaan 
arvioida olevan merkittävää. Koska haitta-aineet ovat erittäin 
niukkaliukoisessa muodossa, on kulkeutuminen liukoisessa muodossa 
oletettavasti vähäistä sekä pinta- että syvemmistä maakerroksista.

Ekologisen riskin arviointi
Ekologista riskiä arvioitaessa on mahdolliseksi kulkeutumisreitiksi 
todettu haitta-aineiden kulkeutuminen vajoveden mukana 
Porvoonjokeen. Metallien liukoisuus ja biosaatavuus pienenee ajan 
kuluessa (ikääntyminen), joten pitkään maaperässä olleet metallit ovat 
usein vähemmän haitallisessa muodossa.

Kohteesta liukenevien haitta-aineiden aiheuttamat laskennalliset 
pitoisuudet Porvoonjoessa alittavat selvästi pintavesien 
ympäristönlaatunormit sekä vesieliöstön kannalta suurimmat 
vaikutuksettomat pitoisuudet.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustarve ja tavoitteet
Kohteeseen laaditun riskitarkastelun perusteella kohteen maaperässä 
todetuista haitta-aineista ei aiheudu terveysriskejä eikä merkityksellistä 
kuormitusta pintavesistöön. Tutkimuksissa todetut pitoisuudet 
maaperässä ovat hyväksyttävällä tasolla, eikä alueella ole nykyisellä tai 
suunnitellulla tulevalla käyttömuodolla riskiperusteista puhdistustarvetta. 
Puhdistustarve alueella syntyy kuitenkin siitä, että alueelta joudutaan 
kaivamaan ohjearvot ylittäviä maa-aineksia rakentamisen takia.

Puhdistuksen tavoitteena on poistaa haitta-ainepitoisuuksilta alemman 
ohjearvon ylittävät ja haisevat maat rakentamisen vaatimassa 
laajuudessa (ns. rakennustekninen kaivutaso).

Mikäli kohteessa todetaan herkästi kulkeutuvia haitta-aineita (VOC-
yhdisteet, kevyet öljyhiilivedyt) kynnysarvot ylittävinä pitoisuuksina tai 
tarkasteltuja haitta-aineita huomattavasti suurempia pitoisuuksia tai 
laajemmilla alueilla kuin aiemmissa tutkimuksissa on todettu, 
riskinarviointia tarkennetaan uusien tutkimustulosten perusteella.
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Tavoitteena on asentaa alemman ohjearvon ylittäville alueille riittävä 
suojakerros, jolla estetään haitta-aineiden leviäminen pölyämisen 
seurauksena tai niille altistuminen suoran kosketuksen tai maan 
syömisen kautta. Hiekka- ja murskealueilla pilaantumattoman 
suojakerroksen paksuus on vähintään 0,3 metriä, jonka alapuolelle 
asennetaan suodatinkangas. Viher- ja nurmialueilla nykyisen 
suojakerroksen arvioidaan riittävän. Päällystettävillä alueilla (esim. 
asfaltti) suojakerrosta ei tarvita.

Maaperässä olevia jätejakeita ei poisteta rakentamisen vaatiman 
kaivutason alapuolelta, ellei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa 
ympäristölle, terveydelle tai alueen rakentamiselle.

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen
Puhdistusmenetelmänä on pilaantuneiden maiden poisto kaivamalla 
rakentamisen vaatimassa laajuudessa (ns. rakennustekninen 
kaivutaso).

Työmaalle nimetään ympäristötekninen valvoja, joka ohjaa kaivua ja 
valvoo kunnostusta. Valvoja vastaa massojen toimittamisesta oikeaan 
loppusijoituspaikkaan. Työnaikainen laadunvalvonta tehdään kenttä- ja 
laboratorioanalyysein. Työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa, jossa 
kuvataan tehdyt toimenpiteet ja otetut näytteet.

Puhdistettavan alueen rajaus on esitetty liitteen 2 kartassa. Alueen 
puhdistustyö suoritetaan tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2022 
aikana.

Työn aikainen näytteenotto
Puhdistustyön alkuvaiheessa alueelle mitataan ja merkitään 
kunnostustyön toteuttamisessa tarvittavat mittapisteet ja -ruudut.

Kaivutyön aikana ja/tai sitä ennen otetaan alueelta riittävästi näytteitä 
poistettavien massojen laadun varmistamiseksi. Niillä alueilla, joilla on 
todettu puhdistustavoitteen ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, otetaan 
maaperänäytteitä aikaisemmat näytteet mukaan lukien yksi näyte 
jokaista poistettavaa 200 m3 kohti. Näytteistä analysoidaan ne haitta-
aineet, joita kaivualueella on todettu kynnysarvotason ylittävinä 
pitoisuuksina. Kenttätesteillä ja -mittareilla tehtävistä analyyseistä (öljy, 
metallit) vähintään 10 % varmennetaan laboratorioanalyysein.

Kaivun aikana pilaantuneisuuden rajauksia tarkennetaan tarpeen 
mukaan suoraan kaivannon seinämistä tai kasoille kaivetuista maista 
otettavilla näytteillä.

Pilaantuneen alueen kaivantojen pohjien jäännöspitoisuudet tutkitaan 
ottamalla yksi edustava kokoomanäyte jokaista 200 m2:n aluetta kohti. 
Kaivannon seinämien jäännöspitoisuudet selvitetään ottamalla 
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kaivannon seinämistä yksi edustava kokoomanäyte maalajikohtaisesti 
jokaista n. 30 metriä kohden. Kokoomanäyte muodostetaan 4 –
 6 osanäytteestä. Kaivantojen pohjilta otetaan vähintään kaksi näytettä 
kaivantoa kohden. Näytteistä analysoidaan ko. alueella todettujen 
kynnysarvot ylittävien haitta-aineiden pitoisuudet.

Kaikki jäännöspitoisuusnäytteet analysoidaan laboratoriossa.

Mikäli alueelle kaivun jälkeen jäävässä maa-aineksessa todetaan 
aiempaa merkittävästi voimakkaampia haitta-aineiden pitoisuuksia, 
maat poistetaan tai kohteeseen laaditaan tarkennettu riskinarvio.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely
Pilaantuneet massat lajitellaan kaivun aikana eri jakeisiin 
pilaantuneisuuden mukaan siten, että eriasteisesti pilaantuneet massat 
kyetään luotettavasti ohjaamaan näiden pilaantuneisuustasoja 
vastaaviin vastaanottopaikkoihin. Pilaantuneet ainekset kaivetaan joko 
suoraan autoihin poiskuljetettavaksi tai läjitetään alueelle kasoihin 
jatkotutkimuksia ja mahdollista esikäsittelyä varten. Kaivumaita 
esikäsitellään tarvittaessa maa-aineksessa olevien rakennusjätteiden tai 
kiviaineksen erottamiseksi. Suuret yksittäiset jätejakeet ja kivet 
erotellaan maa-aineksesta kaivun yhteydessä kaivinkoneella. 
Tarvittaessa maa-aineksesta erotellaan jätejakeita koneellisesti 
seulomalla tai välppäämällä. Seulontaan käytetään kaivinkoneeseen 
liitettävää kauhaseulaa / kauhavälppää. Mahdollinen seulonta 
suoritetaan puhdistettavalla alueella. Puhtaat seulaylitteet käytetään 
ensisijaisesti kohteen täytöissä ja toissijaisesti toimitetaan ulkopuoliseen 
hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen. Jätejakeet toimitetaan 
luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Kaivu- ja maa-ainesten pilaantuneisuusluokitus tehdään pääasiassa 
ennen työn aloittamista tehtyjen maaperän pilaantuneisuustutkimusten 
tulosten perusteella. Pilaantuneisuusrajauksia tarkennetaan työn aikana 
tarvittaessa kaivannon seinämistä, pohjista ja kasoille jätetyistä 
massoista aistinvaraisten havaintojen, kenttämittausten ja 
laboratorioanalyysien avulla.

Pilaantuneen maan kuljetuksen hoitaa toiminnanharjoittaja, joka on 
merkittynä jätehuoltorekisteriin. Pilaantuneen maan kuormista laaditaan 
siirtoasiakirjat. Maat toimitetaan vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa 
oleva ympäristölupa ottaa vastaan kyseisiä massoja. Pilaantuneiden 
maiden ja jätteiden kuormat peitetään ulkopuolisiin käsittelypaikkoihin 
tapahtuvan kuljetuksen ajaksi.

Kohdealueen täytöissä hyödynnetään alueelta kaivettuja ns. 
kynnysarvomaita, eli maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuudet ylittävät 
kynnysarvot, mutta alittavat alemmat ohjearvot. Alueella ei kuitenkaan 
hyödynnetä selvästi haitta-aineille haisevia maa-aineksia eikä maa-
aineksia, jotka sisältävät haihtuvia haitta-aineita yli kynnysarvotason. 
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Hyödynnettävät ainekset ovat geoteknisesti laadultaan täyttöön sopivia. 
Kynnysarvomaiden päälle tulee vähintään 0,3 m maa- tai kiviaineksia tai 
rakenteita, joissa pitoisuudet ovat alle kynnysarvojen. Hyötykäytetyt 
maamassat ja niiden pitoisuudet sekä sijoitusalue (x y z) esitetään 
puhdistuksen loppuraportissa.

Pilaantuneen maa-aineksen yläpuolella olevat mahdolliset 
pilaantumattomat pintatäyttökerrokset (esim. pysäköintialueen 
murskekerros) poistetaan. Pilaantumattomat (haitta-ainepitoisuus alle 
alemman ohjearvotason) maat läjitetään alueelle ja mahdollisuuksien 
mukaan hyödynnetään täytöissä. Poistettavat pintamaat kerätään 
kasoille ja niiden pilaantuneisuus tutkitaan ennen loppusijoituspaikkoihin 
toimittamista.

Välivarastointi
Kohteessa ei suoriteta varsinaista pilaantuneiden kaivumassojen ja 
rakennusjätteiden varastointia. Hetkellistä välivarastointia voidaan 
kuitenkin joutua tekemään esimerkiksi laboratorioanalyysien vaatiman 
ajan. Kunkin massaerän välivarastoinnin kesto on enintään yksi viikko. 
Kasat peitetään tarvittaessa.

Mikäli pilaantuneita massoja välivarastoidaan, pyritään se 
pääsääntöisesti tekemään pilaantuneilla alueilla. Mikäli välivarastointia 
joudutaan suorittamaan pilaantumattomilla alueilla, tehdään se riittävien 
suojarakenteiden avulla. Pilaantumattomia maa-aineksia 
välivarastoidaan alueella rajoituksetta työn ajan.

Pilaantuneen veden käsittely
Puhdistustyö tullaan suorittamaan pääsääntöisesti kuivakaivuna. Mikäli 
pilaantuneiden maiden kaivussa syntyviin kaivantoihin kertyy vettä 
puhdistusta haittaavassa määrin, poistetaan vesi johtamalla se 
ensisijaisesti Porvoonjokeen. Syntyvien kaivantovesien määrä on 
todennäköisesti vähäinen, koska alueen orsivesiputkessa ei ole todettu 
vettä.

Puhdistuskaivantojen vesien laatua ja pumppausmääriä seurataan 
puhdistuksen ajan ja laaduntarkkailusta vastaa ympäristötekninen 
valvoja. Kaivantovedestä haetaan pumppaustarpeen esiintyessä 
vesinäyte ja tämän jälkeen veden laatua seurataan kerran viikossa 
otettavin näyttein pumppauksen ollessa käynnissä. Laboratoriossa 
vedestä analysoidaan kiintoaine ja pH, liukoiset metallit ja puolimetallit 
(VNa 214/2007), PAH-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt C10–C40.

Vesi esikäsitellään tarvittaessa ennen johtamista kiintoaineen 
erotuksella esim. laskeutuslavalla, kaivannon sorapedillä, 
pumppauskaivolla tai maasuodatuksella. Lisäksi vesi esikäsitellään 
tarvittaessa myös öljynerottimella ja/tai aktiivihiilisuodatuksella. Mikäli 
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veden laatuparametrit tai haitta-ainepitoisuudet sitä edellyttävät, 
kaivantovesi johdetaan suoraan tai esikäsiteltynä jätevesiviemäriin.

Jätevesiviemäriin vesiä johdettaessa toimitaan Porvoon veden ohjeiden, 
määräysten ja raja-arvojen mukaisesti.

Eriste- ja huomiorakenteet
Alueille, joihin jää VNa 214/2007 alemman ohjearvon ylittäviä 
pitoisuuksia asennetaan huomioverkko ja peitetään suojaavilla 
rakennekerroksilla. Suojakerroksen paksuus on hiekka- ja 
murskealueilla vähintään 0,3 m. Riittävien suojakerrosten rakentaminen 
saattaa vaatia maa-ainesten leikkaus- / kaivutöitä.  Huomioverkkoa ei 
kuitenkaan asenneta rakennusten alle tai alueille mihin ei tule 
rakennustoimenpiteitä (ts. kohdille, jotka jäävät nykyiselleen). 
Huomioverkko asennetaan kaivantojen pohjiin/seinämiin tai nykyiseen 
maanpintaan, mikäli uudet rakenteet tulevat nykyisen maanpinnan 
yläpuolelle eivätkä vaadi kaivua. Viher- ja nurmialueilla sekä 
päällystetyillä alueilla katsotaan nykyisen rakenteen riittävän 
suojakerroksena.

Mikäli rakennuskaivannon seinämässä puhdistusalueen rajalla todetaan 
alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus helposti kulkeutuvia haitta-aineita, 
arvioidaan eristerakenteen tarve ja tarvittaessa suunnitellaan ja 
rakennetaan se.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Ennen töiden aloittamista alue aidataan, jolloin estetään sivullisen 
pääsy työmaa-alueelle. Työmaa merkitään pilaantuneen maan 
puhdistamisesta kertovin kyltein. 

Pilaantuneiden maiden kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi, jotta 
estetään pilaantuneiden maiden leviäminen ympäristöön.

Maa-ainesten pölyämistä seurataan ja tarvittaessa maa-aineksia 
kastellaan pölyämisen estämiseksi ja mahdolliset välivarastoitavat maa-
aineskasat peitetään. 

Sääolosuhteet, kuten voimakas tuuli ja voimakas sade, huomioidaan 
työn aikana ja tarvittaessa työ keskeytetään.

Hajuhaittaa ehkäistään tarvittaessa työtapoja muuttamalla ja tekemällä 
kaivua silloin, kun tuulen suunta on poispäin asuintonteista.

Massojen kuljetukseen käytettävien kuorma-autojen renkaat 
puhdistetaan esim. murskepatjalla ajamalla ennen kuin ajoneuvot 
poistuvat alueelta.

Työssä noudatetaan työsuojelusta annettuja ohjeita ja säädöksiä.
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Työntekijät käyttävät henkilökohtaisia suojavarusteita, joita ovat 
turvaliivi/heijastava suojavaatetus, kypärä, työkäsineet, turvakengät 
sekä tarvittaessa hengityssuojaimet, suojalasit ja/tai kuulosuojaimet.

Mikäli alueella todetaan ilmassa merkittäviä pitoisuuksia haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä, käytetään asianmukaisia hengityssuojaimia. 
Työkoneiden ikkunat ja ovet pidetään suljettuina sellaisen työn aikana, 
jossa kaivetaan jätteitä tai pilaantunutta maata.

Työmaa-alueella ruokailu ja juominen on kielletty silloin kun 
pilaantuneita maita käsitellään.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin
Pilaantuneisuus jatkuu alueen ulkopuolelle. Otetaan yhteys 
ympäristöviranomaisiin ja alueen omistajaan/haltijaan 
jatkotoimenpiteiden sopimista varten. Rajapintaan asennetaan huomio- 
tai eristerakenne.

Kaivun tai näytteenoton yhteydessä todetaan ilmassa merkittäviä 
määriä haihtuvia yhdisteitä. Mitataan VOC–pitoisuus kenttämittarilla. 
Tarvittaessa kyseisen alueen kaivu keskeytetään ja tarvittaessa 
peitetään tilapäisesti maakerroksella. Selvitetään tarvittavat 
toimenpiteet ja otetaan yhteys ympäristöviranomaisiin.

Maaperästä löytyy merkittäviä määriä tunnistamatonta jätejaetta. 
Aineksen kaivu keskeytetään tai kaivetut jätteet välivarastoidaan 
alueelle. Aineksesta otetaan näytteet laboratorioanalyysejä varten. 
Laadun selvittyä selvitetään ainekselle vastaanottopaikka.

Kaivun yhteydessä ympäristöön leviää voimakasta hajua. Työtapoja 
muutetaan siten, että hajupäästöt pienenevät. Kaivua tehdään silloin 
kun tuulen suunta on poispäin asuintonteista.

Pilaantuneisuus jatkuu nykyisten rakenteiden lähellä niin syvälle tai 
laajalle, että kaivu aiheuttaa vaaraa rakenteiden stabiliteetille, tai kaivu 
on muuten teknisesti vaikea toteuttaa. Tilanteesta tehdään erillinen 
riskitarkastelu ja suunnitellaan vaihtoehtoinen kunnostusmenetelmä.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Ennen työn aloittamista maaperän puhdistustyön aloittamisesta tehdään 
ilmoitus Uudenmaan ELY-keskukselle ja Porvoon kaupungin 
ympäristöviranomaiselle. Aloitusilmoituksessa esitetään hankkeessa 
mukana olevien tahojen (mm. urakoitsija ja ympäristötekninen valvoja) 
yhteystiedot.

Puhdistuksen toteuttamisesta pidetään työmaalla kirjaa, jossa esitetään 
ainakin tiedot alueelta poisviedyistä massoista (määrä, alkuperä, 
pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta), tiedot otetuista näytteistä 
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(näytteenottaja, ajankohta, näytepisteen sijainti tutkimusmenetelmä ja 
mittaustulokset), tiedot mahdollisista poikkeavista 
työskentelyolosuhteista, hajuhavainnot, erikoiset havainnot ja 
poikkeamat suunnitelmista sekä syyt poikkeamiin, mahdolliset pumpatut 
vesimäärät ja mahdolliset vesien käsittelytoimenpiteet. Kirjanpito 
pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla.

Puhdistuksen päätyttyä töiden lopetuksesta tehdään ilmoitus ELY-
keskukselle. Puhdistuksen päätyttyä laaditaan loppuraportti, jossa 
esitetään kohteen tunnistetiedot, työn vastuuhenkilöt, muut 
puhdistushankkeeseen osallistuneet tahot, poistettujen massojen määrä 
ja haitta-ainepitoisuudet, puhdistustyön toteutus, rakennettujen huomio- 
ja eristerakenteiden sijaintitiedot ja tyyppipiirustukset, puhdistuksen 
aikataulu, mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta/päätöksestä, kartta 
puhdistetuista alueista ja jäännöspitoisuustiedot sekä vesien 
käsittelytiedot. Loppuraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle 
ja Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen 
kuukauden kuluessa puhdistuksen valmistumisesta.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Porvoon kaupungin 
ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista 
Porvoonjoen länsirannalla, Porvoon Vanhan sillan länsipäädyssä ja sen 
eteläpuolella kiinteistöillä 638–485–1–123 ja 638–484–3–53 ja 
hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistöillä 638–485–1–12–M15 ja 638–484–3–53 tehtävien 

rakennustöiden yhteydessä alueelta on poistettava rakennustöiden 
vaatimassa laajuudessa maa-ainekset, joiden metallien, 
puolimetallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat 
ohjearvotasot.

1.2. Alueet, joille jää suojaamattomana pintamaahan valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon ylittäviä haitta-
ainepitoisuuksia, tulee rakentaa vähintään 0,3 metrin paksuinen 
peitemaakerros haitta-ainepitoisuudeltaan valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot alittavasta maa-
aineksesta. Peitemaakerroksen alle on asennettava 
tavanomaisessa maarakentamisessa käytettävästä materiaalista 
poikkeava huomiorakenne.

1.3. Päätöksen määräysten 1.1., 1.2. ja 2.–9.4. mukaiset toimenpiteet on 
toteutettava 30.9.2026 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 
tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
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toimitettava tiedoksi myös Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

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

maaperänäytteitä kaivettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että 
maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat edustavasti selvitetty.

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, 
kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, 
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on 
analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
3.1. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen 

maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein.

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen 
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön 
aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai 
vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- 
tai ympäristöriskiä.

Kaivutöissä on varauduttava poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin ja 
kaivutöiden yhteydessä on varmistettava, ettei maa-ainesta eikä 
sen mahdollisesti sisältämiä haitta-aineita pääse kulkeutumaan 
vesialueelle.

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 
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.
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Esikäsittely ja välivarastointi
5. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa esikäsitellä esim. 

seulomalla tai välppäämällä puhdistustyön aikana 
puhdistusalueella. Esikäsiteltävät maa-ainekset eivät kuitenkaan 
saa sisältää helposti haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Kaivettuja 
maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida kiinteistöllä 
kaivualueiden läheisyydessä esim. näytteiden analysoinnin tai 
märkien maa-ainesten kuivumisen vaatiman ajan.

Esikäsittelyn ja välivarastoinnin on oltava mahdollisimman 
lyhytaikaista. Esikäsittely ja välivarastointi on toteutettava siten, 
ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja 
haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen 
maa-aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten vesien leviämistä 
laajemmalle ympäristöön tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.

Haitta-ainepitoiset suoto-/valumavedet on johdettava hallitusti 
takaisin kaivantoon. Tarvittaessa välivarastokasojen alle on 
laitettava esim. muovi tai muu läpäisemätön rakenne estämään 
kasojen alapuolisen maaperän pilaantumista ja helpottamaan 
vesien johtamista hallitusti.

Mikäli esikäsittely tai 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. Alueella ei 
kuitenkaan saa hyödyntää selvästi haitta-aineille haisevia maa-
aineksia eikä maa-aineksia, jotka sisältävät haihtuvia haitta-aineita 
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yli kynnysarvotason. Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-
ainepitoisuudet ja sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-
ainesten hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 9.4. 
edellytettyyn puhdistuksen loppuraporttiin.

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

Pilaantuneen veden käsittely
8. Kaivualueille kertyvä vesi on kerättävä hallitusti siten, että veden 

pääsy ympäristöön estyy. Kaivantoihin mahdollisesti kertyvän 
veden haitta-ainepitoisuudet on tarkastettava ennen veden 
poistamista. Vesinäytteistä on tutkittava alueella tehdyissä 
maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet. Kaivantoihin kertyvä 
pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla ja 
toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on 
hyväksytty kyseisen jätteen käsittely. Pilaantunut vesi voidaan 
myös puhdistaa paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla 
laitteistolla. Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden 
viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta 
laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Jos kaivantoihin kertyvä vesi pumpataan Porvoonjokeen, on 
vesien käsittelystä tehtävä tarkennettu suunnitelma. 
Suunnitelmassa on esitettävä pumpattavan veden määrä, laatu ja 
käsittelytarve sekä arvioitava vastaanottavaan vesistöön syntyvän 
kuormituksen taso. Suunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi 
Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään viikko ennen vesien 
johtamista.

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 Porvoon kaupungin 
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ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden 
aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän 
päätöksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden 
lopettamisajankohta.

9.2. Mikäli puhdistustyön aikana todetaan muita kuin aiemmissa 
tutkimuksissa todettuja haitta-aineita, näytetuloksissa todetaan 
merkittävästi aiemmasta poikkeavia haitta-aineiden pitoisuuksia tai 
muista poikkeuksellisista tilanteista sekä puhdistussuunnitelman 
mahdollisista muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle 
sekä Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

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

9.4. Tämän päätöksen mukaisista 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 Porvoon 
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 
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selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–8. ja 9.2.)

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.

Aikaisempien maaperätutkimusten ja -puhdistusten perusteella 
maaperässä on todettu kohonneita pitoisuuksia, metalleja ja 
puolimetalleja, PAH-yhdisteitä, PCB yhdisteitä ja öljyhiilivetyjä. Em. 
haitta-aineille on säädetty valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
liitteessä kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot 
taulukossa 1 esitetyn mukaisesti.

Taulukko 1. Metallien ja puolimetallien, PAH-yhdisteiden, PCB- 
yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät 
ohjearvot.
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Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Antimoni 2 10 50
Arseeni 5 50 100
Elohopea 0,5 2 5
Kadmium 1 10 20
Koboltti 20 100 250
Kromi 100 200 300
Kupari 100 150 200
Lyijy 60 200 750
Nikkeli 50 100 150
Sinkki 200 250 400
Vanadiini 100 150 250
Antraseeni 1 5 15
Bentso(a)antraseeni 1 5 15
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15
Bentso(k)fluoranteeni 1 5 15
Fenantreeni 1 5 15
Fluoranteeni 1 5 15
Naftaleeni 1 5 15
PAH-yhdisteiden summa 15 30 100
PCB 0,1 0,5 5
Kevyet öljyjakeet (>C10–C21) 300 1 000
Raskaat öljyjakeet (>C21–C40) 600 2 000
Öljyjakeet (>C10–C40) 300   

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperän 
puhdistustavoitteeksi rakennustöiden vaatimilla kaivualueilla haitta-
aineiden valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat 
ohjearvotasot. Puhdistustavoitteet on katsottu riittäviksi huomioiden 
alueen käyttö ja ympäristöolosuhteet. (Määräys 1.1.)

Peittämällä alueet, joille jää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisen alemman ohjearvon ylittäviä haitta-aine pitoisuuksia 
vähintään 0,3 m paksulla suojakerroksella, estetään haitta-aineiden 
pölyäminen tuulen ja eroosion vaikutuksesta sekä estetään suora 
kosketus haitta-ainepitoiseen maaperään. Suojakerroksen alle on 
edellytetty asennettavaksi huomiorakenne, jotta suojakerroksen 
mahdollinen kuluminen alueen käytön seurauksena huomataan ja 
rakenne voidaan korjata ajoissa ennen kuin altistumista haitta-aineille 
tapahtuu. (Määräys 1.2.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 
jonka keston voi arvioida olevan lyhytaikainen. Mikäli puhdistusta ei 
jostain syystä pystytä toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi 
siihen hakea lisäaikaa ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, 
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ovatko alueen olosuhteet ja suunnitelmat muuttuneet niin, että on 
tarpeen laatia uusi ilmoitus, vain vastaavatko ne edelleen tämän 
päätöksen perustana ollutta tilannetta. (Määräys 1.3.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. kaivettavien 
maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. Käsittelyyn toimitettavien maa-
ainesten tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi siten, että 
kenttämittaustulokset varmennetaan laboratoriossa maa-
aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella voidaan erotella 
toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, 
tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset sekä 
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja eri 
käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-ainekset. Puhdistustyön 
ohjauksessa voi käyttää 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., 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.–7.3., 8. ja 9.3.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
(Määräys 4.)

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten esikäsittely ja 
välivarastointi kunnostusalueella siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai 
terveyshaittaa. (Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava 
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 
vuoden ajan. (Määräys 6.)
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Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. 
(Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista 
uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. 
(Määräykset 7.1.–7.3.)

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-ainepitoisuudeltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisten kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välissä olevien maa-
ainesten hyötykäyttö kaivantojen täytöissä. Alueella ei kuitenkaan saa 
hyödyntää selvästi haitta-aineille haisevia maa-aineksia eikä maa-
aineksia, jotka sisältävät haihtuvia haitta-aineita yli kynnysarvotason, 
jottei niistä aiheudu alueen käyttäjillä terveys- tai viihtyvyyshaittaa. 
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.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, 
maaperässä todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi 
aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua laajempi tai 
kaikkea pilaantunutta maa-ainesta ei voida poistaa. Tämän vuoksi 
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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 puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

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

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 
(1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän 
päätöksen käsittelyyn kului 16 tuntia.

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

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Porvoon kaupunki
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Tiedoksi
Porvoon kaupunki / Enni Flykt (sähköisesti)
Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Ramboll Finland Oy / Salla Jokela (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 Teija Tohmo ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna Valkeapää.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Tutkimuskartta ja puhdistettavan alueen rajaus
Liite 3. Valitusosoitus
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Liite 1. ELY-keskuksen päätökseen 27.9.2021 UUDELY/6413/2021
Sijaintikartta

Kohteen sijainti

PORVOO
BORGÅ



Liite 2. ELY-keskuksen päätökseen 27.9.2021 UUDELY/6413/2021
Tutkimus- ja kunnostuskartta



Liite 3. ELY-keskuksen päätökseen 27.9.2021 UUDELY/6413/2021
Valitusosoitus

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.

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). 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu 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
 oikeus.fi (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet)
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