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

pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen 

hyväksynnästä. 

Ilmoituksen tekijän nimi 

Raaseporin kaupunki 

PL 58 

10611 Raasepori 

Puhdistettava alue 

Puhdistettava alue sijaitsee Raaseporin Tammisaaressa, Kustaa 

Vaasan kadun, Kaivokadun ja Museokadun rajaamalla alueella. Alueen 

sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla. 

Puhdistettava alue sijoittuu kiinteistölle 710-4-42-14, jonka omistaa 

Raaseporin kaupunki.  

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta 

Kiinteistöllä sijaitsevalle taidemuseolle ollaan rakentamassa 

laajennusosaa, jonka vuoksi alueella tehtiin maaperätutkimuksia 

joulukuussa 2020 laajennusosan sijaintipaikan, sekä museon piha-

alueen maaperän mahdollisten haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseksi. 

Tehdyissä maaperätutkimuksissa todettiin puhdistamistoimenpiteitä 

vaativia lyijy- ja kuparipitoisuuksia. Pilaantumisen aiheuttama 

tapahtuma ei ole tiedossa. Pilaantuneisuus on mahdollisesti 

kohdealueella käytetyn täyttömaan aiheuttamaa. 

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) 11.3.2021. Ilmoitukseen toimitettiin täydennystä 

30.3.2021. 
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Puhdistettavan alueen kuvaus 

Toimintahistoria sekä nykyinen toiminta kiinteistöllä 

Nykyisen Tammisaaren taidemuseon tiloissa on toiminut aiemmin 

sähkölaitos. Pääosa kohdealueen rakennuksista on havaittavissa 

vuoden 1967 peruskartalla. Kiinteistön keskellä sijaitsevaa rakennusta 

on laajennettu vuoden 1997 ja nykyhetken välisenä aikana ja 

laajennusosassa toimii mm. museon kahvila. 

Kiinteistön piha-alueelle tullaan rakentamaan taidemuseon 

laajennusosa. 

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne 

Puhdistettava kiinteistö rajautuu lännessä, pohjoisessa ja etelässä 

katualueisiin ja idässä asuinkerrostalojen kiinteistöihin. Puhdistettavan 

alueen ympäristö koostuu Tammisaaren keskustan asuin- ja 

liikerakennuksista, sekä museoalueen eteläpuolella sijaitsevasta 

puistoalueesta. 

Kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse 

luonnonsuojelualueita. Kiinteistö sijaitsee Tammisaaren vanhan 

kaupungin ja sataman valtakunnallisesti merkittävällä rakennetun 

kulttuuriympäristön alueella (RKY-alue). Tammisaaren vanha 

asemakaava-alue (kiinteä muinaisjäännösalue) sijaitsee alueen 

välittömässä läheisyydessä sen länsi- ja pohjoispuolella. 

Kiinteistö on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa 

kulttuuritoimintaa palvelevien ja museorakennusten korttelialueeksi 

kaavamerkinnällä YYM/s.  

Alueella on vireillä asemakaavan muutoshanke, ”Tammisaaren 

kulttuurikortteli”. Kiinteistön kaavamerkintänä tulee säilymään YYM/s. 

Taidemuseon suunniteltu laajennusosa on esitetty kaavaehdotuksessa. 

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet. 

Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan perusteella kohdealueen 

pohjoispuolisko sijaitsee alueella, jonka GEO-maalajiluokituksen 

mukainen pinta- sekä pohjamaalaji on hiekka. Tutkimusalueen 

eteläpuoliskolla sekä pinta- että pohjamaalaji on puolestaan hieno 

hiekka. Myös alueella tehdyn pohjatutkimuksen (Uudenmaan 

Pohjatutkimus Oy, 11.6.2018 / 22.10.2020) sekä joulukuun 2020 

tutkimusten yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella kohdealueen 

maaperä on pääosin hiekkaa. Paikoitellen havaittiin ohuita siltti- ja 

savikerroksia.  

Alue sijoittuu Etelä-Suomen arseeniprovinssin alueelle, jossa 

moreenimaan luontainen arseenipitoisuus voi olla usein suurempi kuin 
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Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen kynnysarvo 5 mg/kg. 

Provinssien rajaukset on tehty moreenista mitattujen geokemiallisten 

analyysien alkuainepitoisuuksien perusteella. Savessa pitoisuudet 

voivat olla suuria myös provinssien ulkopuolella (GTK). Geologian 

tutkimuskeskuksen taustapitoisuusrekisterissä (TAPIR) ei ole saatavilla 

kohdealueen suurimpia suositeltuja taustapitoisuutena käytettäviä 

arvoja (SSTP) arseenin osalta.  

Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys alueella on 

GTK:n happamat sulfaattimaat kartta-aineiston mukaan hyvin pieni.  

Maanpinnan korkeus alueella on noin tasolla +5.5…+7.0, korkeimman 

kohdan ollessa kohdealueen pohjoisosassa. Maanpinta viettää 

tasaisesti kohti etelää/lounasta. Kallion pintaa ei tavoitettu 

porakonekairalla tehdyn näytteenoton yhteydessä. 

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai pohjaveden 

muodostumisalueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue on Björknäs 

(tunnus 0183551, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue), joka 

sijaitsee lähimmillään noin 80 m etäisyydellä kohdealueelta koilliseen. 

Kiinteistöllä sijaitsee pohjaveden havaintoputki. Havaintoputkesta 

tehtyjen pohjaveden pinnantason mittausten perusteella pohjaveden 

pinta on ollut tasolla +2,41 mmpy (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö 

ry Oy, 13.10.2020) ja +2,67 mmpy (Mitta Oy, 7.1.2021). 

Kiinteistön välittömässä läheisyydessä ei ole pintavesiä. Lähin 

vesistöalue on Suomenlahteen kuuluva merialue (Stadsfjärden, Södra 

Viken), joka sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä kohdealueesta 

lounaaseen. 

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat 

• Tammisaaren taidemuseo, Ympäristötekninen tutkimusraportti, WSP 

Finland Oy, 11.1.2021 

• Tammisaaren taidemuseo, Pilaantuneen maaperän kunnostuksen 

yleissuunnitelma, WSP Finland Oy, 11.3.2021 

Pilaantumista koskevat tiedot 

Maaperätutkimukset  

Kiinteistöllä tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimuksia 1.12.2020 

taidemuseon yhteyteen suunnitellun laajennusosan alueella. Näytteitä 

otettiin seitsemästä porakairapisteestä yhteensä 35 kappaletta. 

Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty liitteen 2 tutkimuspistekartassa.  

Maanäytteitä otettiin syvyyksiltä 0,0-0,5 m, 0,5-1,0 m, 1,0-2,0 m, 2,0-3,0 

m ja 3,0-4,0 m. Kaikista otetuista näytteistä arvioitiin aistinvaraisesti 
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niiden maalaji, haju sekä mahdolliset muut pilaantuneisuus- ja 

jätehavainnot.  

Kenttämittauksin määritettiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) 

kokonaispitoisuus PID-kenttämittarilla. Lisäksi kaikista otetuista 

näytteistä määritettiin arseeni- (As), kupari- (Cu), lyijy- (Pb) ja 

sinkkipitoisuudet (Zn) XRF-kenttämittarilla.  

Laboratorioanalyysiin lähetettävät näytteet valittiin aistinvaraisten 

havaintojen sekä kenttämittausten tulosten perusteella. Valituista 

näytteistä tehtiin seuraavat laboratorioanalyysit: 

• alkuaineet (Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti): 12 kpl 

• haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC, aromaattiset hiilivedyt, 

klooratut alifaattiset hiilivedyt, öljyhiilivetyjen bensiinijakeet ja 

oksygenaatit): 3 kpl 

• öljyhiilivedyt >C10 - C40 (jakeet >C10 - C21 ja >C21 - C40): 4 kpl 

• PAH-yhdisteet: 2 kpl 

Laboratorioanalyyseissä todettiin näytteessä 6/0,0-0,5 m 

Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon 

ylittävä kuparipitoisuus 212 mg/kg sekä alemman ja ylemmän ohjearvon 

välille sijoittuva lyijypitoisuus 217 mg/kg. Samassa näytteessä todettiin 

lisäksi kynnysarvon ja alemman ohjearvon väliin sijoittuvat pitoisuudet 

bentso(a)antraseenia (1,6 mg/kg), bentso(a)pyreeniä (1,5 mg/kg), 

fenantreenia (2,0 mg/kg) ja fluoranteenia (3,7 mg/kg). Myös PAH-

yhdisteiden summapitoisuus 20 mg/kg ylitti kynnysarvotason. 

Kynnysarvon ja alemman ohjearvon väliin sijoittuvia lyijypitoisuuksia 

todettiin myös näytteissä 1/0,0-0,5 m (189 mg/kg), 1/0,5-1,0 m (111 

mg/kg), 1/1,0-2,0 m (179 mg/kg), 3/0,0-0,5 m (200 mg/kg), 5/0,0-0,5 m 

(163 mg/kg) sekä 7/0,0-0,5 m (183 mg/kg). Näytteessä 1/1,0-2,0 m 

todettiin lisäksi kynnysarvon ja alemman ohjearvon väliin sijoittuva 

kuparipitoisuus 117 mg/kg. Kenttäanalysaattorilla myös tutkimuspisteen 

2 alueella 0,0-0,5 metrin syvyydellä havaittiin kynnysarvot ylittävät 

pitoisuudet kuparia (121 mg/kg) ja lyijyä (170 mg/kg). 

PAH-yhdisteitä todettiin tutkimuspisteen 6 lisäksi myös tutkimuspisteen 

3 alueella. Näytteessä 3/0,5-1,0 m todettiin kynnysarvon ja alemman 

ohjearvon väliin sijoittuvat pitoisuudet bentso(a)pyreeniä (0,44 mg/kg) 

sekä fluoranteenia (1,4 mg/kg). 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi 

Riskinarvioinnissa kriittisiksi haitta-aineiksi on valittu lyijy ja kupari, 

joiden pitoisuudet tutkimuspisteen 6 alueella ylittivät valtioneuvoston 

asetuksessa 214/2007 esitetyt alemmat ohjearvot. 
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Ko. haitta-aineiden kulkeutumismekanismeista ja -reiteistä sekä 

altistumisreiteistä ja mahdollisista altistujista on luotu käsitteellinen 

malli. Käsitteellisen mallin perusteella todennäköisimmiksi altistujiksi on 

arvioitu ihmiset, maaeliöt ja eläimet suoran maakontaktin kautta ja 

haitta-aineiden joutumisen hengitysteihin ja ruoansulatuskanavaan 

maan pölyämisen kautta.  

Kupari ja lyijy ovat maaperässä käytännössä kulkeutumattomia. 

Alemman ohjearvotason ylittävä lyijy- ja ylemmän ohjearvotason ylittävä 

kuparipitoisuus on todettu alueen pintamaassa, eivätkä aineet joudu 

tekemisiin alueen pohjaveden kanssa. Pintamaan runsas orgaaninen 

aine vähentää metallien kulkeutuvuutta ja kulkeutuminen 

pohjavesikerrokseen vajoveden mukana arvioidaan 

epätodennäköiseksi. Kulkeutuminen vesistöön arvioidaan hyvin 

epätodennäköiseksi etäisyyden (~200 m) vuoksi. Myös kulkeutuminen 

Tammisaaren sadevesiviemärijärjestelmään on epätodennäköistä 

haitta-aineiden ollessa sitoutuneena maaperän pintakerroksen 

orgaaniseen ainekseen.  

Kohdealueella todettu kuparipitoisuus 212 mg/kg alittaa selkeästi 

terveysperusteisen SHPter -viitearvon (>10 000 mg/kg). Kuparin 

merkittävin altistusreitti on ravintokasvien syönti. Kohdealueella ei 

kasvateta ravintokasveja ja näin ollen kuparin osalta terveysriski 

arvioidaan hyvin pieneksi.  

Alueella todettu lyijypitoisuus 217 mg/kg ylittää SHPter -viitearvon (212 

mg/kg). Lyijyn osalta merkittävin altistusreitti on maan joutuminen 

ruoansulatuskanavaan ja hengitysteihin. Kohdealueella 

merkittävimmiksi altistujiksi arvioidaan alueella ennen puhdistustyön 

toteuttamista liikkuvat lapset sekä puhdistamisen aikana alueella 

työskentelevät ihmiset (esim. maan pölyämisen kautta). 

Tutkimuspisteen 6 alueella todettu kuparipitoisuus ylittää selkeästi 

kuparille asetetun SHPeko -viitearvon (125 mg/kg). Lyijypitoisuus 

puolestaan alittaa ko. viitearvon (490 mg/kg). Kuparin SHPeko -viitearvon 

ylittymisestä huolimatta, alueen maaperässä olevien haitta-aineiden ei 

kuitenkaan arvioida aiheuttavan erityistä ekologista riskiä. Alue, jossa 

kuparipitoisuus on todettu, sijaitsee kohdealueen piha-alueella, jossa ei 

arvioida sijaitsevan erityisiä luontoarvoja. Lisäksi kiinteistöllä todettu 

pistemäinen maaperän pilaantuneisuus on vanhaa ja alueen 

maaeliöiden arvioidaan sopeutuneen maaperässä oleviin haitta-

ainepitoisuuksiin. 

Riskinarviossa merkittävimmäksi riskiksi katsotaan alueen tulevissa 

kaivutöissä työskentelevien ihmisten altistuminen lyijypitoiselle maalle 

fyysisen kontaktin tai maan pölyämisen vuoksi. Kohdealueella 

todettujen kupari- ja lyijypitoisten maa-ainesten ei arvioida aiheuttavan 

kulkeutumisriskiä tai merkittävää ekologista riskiä. Tutkimuspisteen 6 

edustaman alueen maaperä arvioidaan kuparilla ja lyijyllä 
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pilaantuneeksi tutkimusalueen kaltaisessa maankäytössä. 

Kohdealueella on paikallinen pilaantuneen maaperän puhdistustarve. 

Esitetty puhdistussuunnitelma 

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen 

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen toteutetaan massanvaihtona. 

Alueella todetut, pilaantuneeksi luokiteltavat maa-ainekset poistetaan ja 

korvataan puhtailla maa-aineksilla tai rakenteilla.  

Pilaantuneeksi luokitellun alueen pinta-alaksi arvioidaan noin 100 m2. 

Maaperässä todetut haitta-aineet sijaitsevat alueen pintamaassa, 

syvyydellä 0-0,5 m. Näin ollen pilaantuneen maa-aineksen määräksi 

arvioidaan noin 50 m3 (75 t). 

Pilaantuneen maaperän puhdistustyö aloitetaan ennakkotutkimuksissa 

pilaantuneeksi todetun tutkimuspiste 6:n alueelta. Ko. tutkimuspistettä 

ympäröivän alueen pintamaa-aines poistetaan kaivinkoneella kaivamalla 

ja lastataan kuorma-autoon. Kaivettavan maa-aineksen sekä kaivannon 

seinämien ja pohjan metallipitoisuuksia tarkkaillaan XRF-

kenttämittauksien avulla. Kaivantoa laajennetaan mittaustulosten 

perusteella tarpeen mukaan, kunnes kenttämittauksissa todetut 

metallipitoisuudet alittavat puhdistustavoitteet. 

Puhdistamisen tavoitetasoksi esitetään Valtioneuvoston asetuksen 

214/2007 mukaisia alempia ohjearvotasoja.  

Taidemuseon suunnitellun laajennusosan rakennuksen kellarien 

kohdalla poistetaan kaikki maa-ainekset tasoon +2,0 mmpy asti. Niiden 

rakennuksen osien kohdalla, joihin ei tule kellaria, maat poistetaan 

arviolta tasolle +4,25 mmpy asti. Lisäksi piha-alueilta poistetaan maa-

aineksia noin yhden metrin syvyydelle suunnitellun päällysteen tasosta. 

Koska alueella todetut kynnys- tai ohjearvot ylittäviä haitta-

ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset sijaitsevat pääosin alueen 

pintamaassa, tullaan ne poistamaan rakennustyön yhteydessä. 

Massanvaihto aloitetaan ennen taidemuseon rakentamiseen liittyviä 

maanrakennustöitä tai välittömästi niiden alkuvaiheessa. 

Työn aikainen näytteenotto 

Maaperän puhdistamista ohjataan ja poistettavien massojen laatua 

seurataan kaivun aikana säännöllisesti otettavilla seurantanäytteillä. 

Vähintään jokaista kaivettua 25 m3 kohti tehdään alkuainemääritys 

XRF-kenttämittarilla sekä mitataan haihtuvat yhdisteet PID-

kenttämittarilla. Seurantanäytteiden öljyhiilivetypitoisuuksia tarkkaillaan 

PetroFlag-kenttätestien avulla.  



UUDELY/2753/2021 7/19 

 

Tarvittaessa näytetiheyttä tarkennetaan esimerkiksi tapauksissa, joissa 

aistinvaraisesti todetaan aiemmista tutkimustuloksista poikkeavia 

havaintoja.  

Laboratoriovarmistuksia tehdään osasta seurantanäytteitä. 

Laboratoriossa näytteistä tutkitaan haitta-aineita seuraavasti: 

• metallit (Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset), 

• hiilivedyt >C10 - C40, 

• PAH-yhdisteet, 

• PCB-yhdisteet (tarvittaessa) ja 

• VOC-yhdisteet (tarvittaessa). 

Kaivutyön päätyttyä otetaan jäännöspitoisuusnäytteet kaivannon 

seinämistä ja pohjalta. Jäännöspitoisuusnäytteet otetaan edustavina 

kokoomanäytteinä, jotka muodostetaan noin 5…10 osanäytteestä.  

Jos jäännöspitoisuusnäytteiden pitoisuudet ylittävät puhdistamisen 

tavoitetasot, otetaan yhteyttä tilaajaan ja valvovaan viranomaiseen. 

Kaikki jäännöspitoisuusnäytteet analysoidaan laboratoriossa. Näytteistä 

analysoidaan aluekohtaisesti ne haitta-aineet, joita kyseisellä alueella 

on todettu tutkimuksissa ja puhdistustyön aikana. 

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely 

Kunnostusta valvoo ympäristötekninen valvoja, joka ohjaa 

pilaantuneiden maiden kaivua ja kuljetusta säännöllisesti otettavien 

näytteiden avulla. Pilaantuneet maa-ainekset erotetaan puhtaasta maa-

aineksesta ja kuljetetaan peitettynä ja siirtoasiakirjalla varustettuna 

soveltuvaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan loppusijoitukseen tai 

käsittelyyn. Alueella mahdollisesti välivarastoitavat maa-ainekset 

kuljetetaan ensi tilassa vastaanottopaikalle. 

Puhtaat, eriasteisesti pilaantuneet maat sekä mahdolliset jätejakeet 

pidetään erillään kaivun, välivarastoinnin ja kuljetusten aikana.  

Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen 

Kohdealueella ei hyödynnetä puhdistustyön aikana kaivettuja 

pilaantuneita tai kynnysarvotason ylittäviä pintamaa-aineksia. Mikäli 

kiinteistöllä halutaan hyödyntää pintamaakerroksen alapuolelta 

kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät 

kynnysarvotason, tulee maa-ainesten hyödyntäminen toteuttaa 

suunnitellusti ja sijoituspaikka dokumentoida. Kynnysarvomaiden 

hyödyntämissuunnitelma hyväksytetään valvovalla viranomaisella 

(Uudenmaan ELY-keskus) ennen maa-ainesten hyödyntämistä. 
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Pilaantuneen veden käsittely 

Kaivantoon mahdollisesti kertyvästä pohja- ja/tai kaivantovedestä 

otetaan vesinäyte analyysejä varten, mikäli vettä on tarve johtaa tai 

pumpata. Vesinäytteestä analysoidaan ainakin: 

• hiilivedyt C5 - C10 ja >C10 - C40, 

• VOC-yhdisteet ja 

•  metallit (VNa:n 214/2007 mukaiset). 

Hiilivedyllä ja/tai VOC-yhdisteillä pilaantunut vesi voidaan puhdistaa 

esimerkiksi siirrettävällä öljynerotinkaivolla ja/tai aktiivihiilisuodatuksella. 

Metalleilla pilaantunut vesi voidaan puhdistaa esimerkiksi saostamalla 

metallit nostamalla veden pH-arvoa esim. sammutetun kalkin avulla. 

Puhdistettu vesi voidaan johtaa maastoon tai muuhun haitattomaan 

paikkaan. Puhdistetun veden raja-arvoina pidetään pinta- ja pohjaveden 

ympäristölaatunormeja tai vesilaitoksen viemäröintilupaa varten 

vaadittuja kriteereitä. 

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin 

Mikäli maaperästä löytyy merkittäviä määriä tunnistamatonta jätejaetta, 

kaivu keskeytetään tai kaivetut jätteet välivarastoidaan alueelle. 

Aineksesta otetaan näytteet laboratorioanalyysejä varten. Laadun 

selvittyä selvitetään ainekselle soveltuva vastaanottopaikka. 

Jos kaivun yhteydessä ympäristöön leviää voimakasta hajua, kaivu 

keskeytetään. Hajun alkuperä pyritään selvittämään ja työtapoja 

muutetaan siten, että hajupäästöt pienenevät. 

Mikäli aistinvaraisen arvion mukaan maaperässä on aihetta epäillä 

muita kuin tutkimuksissa todettuja haitta-aineita, maa-aineksesta 

otetaan näyte, joka analysoidaan laboratoriossa. Maa-aineksen kaivu 

keskeytetään laboratoriotulosten valmistumisen ajaksi. 

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

Työmaa merkitään lippusiimoin ja kaivualue aidoin. Lisäksi alue 

merkitään pilaantuneesta maaperästä kertovin kyltein. 

Työmaalle nimitetty valvoja ohjeistaa tarvittaessa vaadittavien 

turvavarusteiden käyttöä. Suojavarusteet vaihdetaan niiden likaannuttua 

tai rikkouduttua. Suojavarusteilla estetään suora kontakti 

pilaantuneeseen maahan. Likaisissa turvavarusteissa liikkumista 

työmaan ulkopuolella tulee välttää. Esimerkiksi turvakengät tulee jättää 

työmaalle tai puhdistaa ennen työmaan ulkopuolelle siirtymistä. 

Mikäli pölyn määrä ilmassa muodostuu häiritseväksi, käytetään 

suojavarusteita. Lisäksi pölyämistä vähennetään kastelemalla 
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käsiteltävää maa-ainesta. Kovalla tuulella kaivutöitä ei suoriteta 

pölyämisvaaran vuoksi. Työkalusto puhdistetaan tarvittaessa sen 

poistuessa työmaalta. 

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 / 

jätejakeita käsitellään. 

Mikäli kohdealueella joudutaan välivarastoimaan pilaantuneita maa-

aineksia puhdistustyön aikana, maa-aineskasat sijoitetaan tiiviille 

alustalle (esim. pressu) ja peitetään vesitiiviisti pölyämisen ja 

huuhtoutumisen estämiseksi. 

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi 

Puhdistustyötä valvoo ja ohjaa ympäristötekninen valvoja, jonka 

tehtäviin kuuluvat näytteenotot, kenttämittaukset ja havainnot, pois 

kuljetettavan maa-aineksen sijoituskohteiden osoittaminen ja 

vastaanotosta sopiminen sekä massamäärien kirjanpito ja yhteydenpito 

valvoviin ympäristöviranomaisiin. Valvoja ottaa yhteyttä valvovaan 

ympäristöviranomaiseen, mikäli työn aikana ilmenee 

kunnostussuunnitelman muutostarpeita. Valvojan yhteystiedot ja työn 

aloitusajankohta ilmoitetaan ympäristöviranomaiselle ennen töihin 

ryhtymistä. 

Työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa, jossa esitetään ainakin 

seuraavat asiat: 

• tiedot alueelta poisviedyistä massoista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, 

sijoituspaikka ja ajankohta), 

• tiedot otetuista näytteistä (näytteenottaja, ajankohta, näytepisteen 

sijainti, tutkimusmenetelmä ja mittaustulokset), 

• tiedot mahdollisista poikkeavista työskentelyolosuhteista, 

• hajuhavainnot, 

• erikoiset havainnot ja poikkeamat suunnitelmista sekä syyt 

poikkeamiin. 

Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja tilaajan sekä viranomaisten saatavilla.  

Kunnostustyöstä laaditaan kunnostuksen päätyttyä loppuraportti 

kunnostusta valvoneen konsultin toimesta. Loppuraportissa esitetään 

seuraavat asiat: 

• kohdetiedot, 
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• asiakirjat (puhdistamiseen liittyvät luvat ja päätökset ja suunnitelmat 

sekä siirtoasiakirjat), 

• työn vastuuhenkilöt, 

• muut puhdistushankkeeseen osallistuneet tahot, 

• puhdistustyön tavoitteet, toteutus ja ajankohta, 

• poistettujen massojen määrä ja haitta-ainepitoisuudet, 

• puhdistustavoitteiden saavuttaminen: Alueelle mahdollisesti jääneet 

pilaantuneet massat, niiden määrä, pitoisuudet ja sijainti sekä 

rakennetut huomio- ja eristerakenteet, 

• riskinarvio, 

• toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti 

koordinaatistoon sidotulla kartalla, 

• jäännöspitoisuustiedot ja 

• jatkotoimenpiteet. 

Viranomaisen ratkaisu 

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Raaseporin kaupungin 

ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista 

Raaseporin Tammisaaressa osoitteessa Kustaa Vaasan katu 11 

sijaitsevalla kiinteistöllä 710-4-42-14 ja hyväksyy sen seuraavin 

määräyksin: 

Puhdistustavoitteet 

1.1. Kiinteistön 710-4-42-14 alueelta on poistettava maa-ainekset, 

joiden lyijyn ja/tai kuparin pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston 

asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon.  

1.2. Päätöksen määräysten 1.1. ja 2.–9.5. mukaiset toimenpiteet on 

toteutettava 30.4.2025 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 

tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-

keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 

toimitettava tiedoksi myös Raaseporin kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset 

2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 

maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja 

kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien 
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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 ja kuljetuksen aikana. 

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet 

4. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen 

seinämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. 

Näytteenottotiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja 

pohjien haitta-aineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja 

luotettavasti selvitetyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan 

kaivualueelta on otettava kuitenkin vähintään kaksi edustavaa 

näytettä. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään 

kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-

aineiden pitoisuudet. 

Välivarastointi 

5. Kaivettuja haitta-ainepitoisia 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. 
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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. Mikäli puhdistamisen vuoksi kaivettavia, haitta-ainepitoisuudeltaan 

valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset 

kynnysarvopitoisuudet ylittäviä haitta-ainepitoisia maa-aineksia 

halutaan hyötykäyttää kaivualueella, on hyödyntämisestä tehtävä 

erillinen suunnitelma, joka sisältää arvion em. maa-aineksen 

hyötykäyttökelpoisuudesta. 

Suunnitelma on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ELY-

keskukselle ja tiedoksi Raaseporin kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 

hyötykäytön aloittamista. 

Pilaantuneen veden käsittely 

8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava 

alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet. 

Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on 

puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. 

Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden 

viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta 

laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. 

Veden käsittelyssä talteenotettu, haitta-aineita sisältävä jäte on 

toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on 

hyväksytty kyseisen jätteen käsittely. Vaarallisen jätteen 

kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava 

mukana jätteiden siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden 

vastaanottajalle. 
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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 Raaseporin kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden 

aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän 

päätöksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden 

lopettamisajankohta. 

9.2. Mikäli puhdistustyön aikana todetaan muita kuin määräyksessä 

1.1. mainittuja haitta-aineita, aiemmissa tutkimuksissa todettuja 

haitta-aineita merkittävästi korkeampina pitoisuuksina, kaikkea 

puhdistustavoitteet ylittävää maa-ainesta ei ole mahdollista 

poistaa sekä muista poikkeuksellisista tilanteista tai 

puhdistussuunnitelman mahdollisista muutostarpeista, on 

viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden sopimiseksi 

Uudenmaan ELY-keskukselle ja Raaseporin kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

9.3. Jos pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan kiinteistön ulkopuolelle, 

on asiasta viipymättä ilmoitettava kyseisen kiinteistön omistajalle, 

Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Raaseporin kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

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

telypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-

ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja 

sijoituskohteista. 

9.5. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä 

on tehtävä raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön 

toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista 

ja -syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä 

ja yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot 

poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, 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 

Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden 

kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta. 
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Päätöksen perustelut 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja 

pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen 

yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai 

poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä 

tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos 

puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion 

valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta 

päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen 

puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 

hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräykset 1.1.–9.5.) 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 

velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 

selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 

rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 

pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 

(Määräykset 1.1.–8., 9.2. ja 9.3.) 

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. 

Alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa on todettu maaperässä 

kohonneita pitoisuuksia kuparia, lyijyä sekä PAH-yhdisteistä 

bentso(a)antraseenia, bentso(a)pyreeniä, fenantreenia ja fluoranteenia. 

Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä säädetyt em. haitta-

aineiden kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot on 

esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Kuparin, lyijyn, bentso(a)antraseenin, bentso(a)pyreenin, 

fenantreenin ja fluoranteenin kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät 

ohjearvot. 

Haitta-aine 
  

Kynnysarvo  
 

[mg/kg] 

Alempi  
ohjearvo  
[mg/kg] 

Ylempi  
ohjearvo  
[mg/kg] 

Kupari 100 150 200 

Lyijy 60 200 750 

Bentso(a)antraseeni 1 5 15 



UUDELY/2753/2021 15/19 

 

Haitta-aine 
  

Kynnysarvo  
 

[mg/kg] 

Alempi  
ohjearvo  
[mg/kg] 

Ylempi  
ohjearvo  
[mg/kg] 

Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 

Fenantreeni 1 5 15 

Fluoranteeni 1 5 15 

 

Päätöksessä on hyväksytty esitetyn mukaisesti puhdistustavoitteeksi 

puhdistettavalla alueella valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 

alempi ohjearvotaso kuparille ja lyijylle. Tehdyissä tutkimuksissa 

alueella on todettu kuparia ja lyijyä alemman ohjearvon ylittävinä 

pitoisuuksina. PAH-yhdisteitä tutkimuksissa todettiin ainoastaan 

kynnysarvon ja alemman ohjearvon välille sijoittuvina pitoisuuksina. 

Puhdistustavoite on katsottu riittäviksi huomioiden tehty riskinarvio sekä 

alueen käyttötarkoitus. (Määräys 1.1.)  

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 

vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 

joka on tarkoitus toteuttaa ennen taidemuseon rakentamiseen liittyviä 

maanrakennustöitä tai välittömästi niiden alkuvaiheessa. 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. (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 
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maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 

(Määräykset 3.1., 3.2. ja 6.) 

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai 

jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

15 §:ssä säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 

2.–3.2., 5.–8. ja 9.4.) 

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-

ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 

Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 

toteutuminen. (Määräys 4.) 

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi 

siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräys 5.) 

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava 

siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava 

mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen 

vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

vuoden ajan. (Määräys 6.) 

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. (Määräys 

7.1.–7.2.) 

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi 

vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä 

kyseisiä maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien pilaantuneiden maa-

ainesten kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun 

asetuksen 331/2013 mukaisesti. Alueelta poistettavat kohonneita haitta-

ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimitettaviksi 

asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.1.) 

Haitta-aineita kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksia sisältävän maa-

aineksen hyötykäyttökelpoisuudesta ja hyötykäytöstä on edellytetty 

erillistä arviointia ja suunnitelmaa, koska ilmoitusasiakirjoissa ei arvioitu 

em. massojen hyötykäyttökelpoisuutta eikä alueelta ole tehty 

valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaista pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arviointia kaikista alueen maaperässä todetuista 

haitta-aineista. (Määräys 7.2.) 

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat 

haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta 
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enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa 

terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 8.) 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 

valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 

suorittamista varten. Määräykset 9.1.–9.5. on annettu 

viranomaisvalvonnan kannalta. 

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 

joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 

varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, 

maaperässä todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi 

aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua laajempi tai 

kaikkea pilaantunutta maa-ainesta ei voida poistaa. Tämän vuoksi 

valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 

määräyksiä työn aikana. (Määräykset 9.2. ja 9.3.) 

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 

muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 9.4. ja 9.5.) 

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 maksulli-

sista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) 

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 880 €. 

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- 

ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2018) 

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. 
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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 

Raaseporin kaupunki (sähköisesti) 

Tiedoksi 

WSP Finland Oy (sähköisesti) 

Raaseporin 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 Mikko Tuomikoski ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna 

Valkeapää. 
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Liitteet 

Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta 

Liite 2. Tutkimuspistekartta 

Liite 3. Valitusosoitus 
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              Liite 3. ELY-keskuksen päätökseen 28.4.2021, UUDELY/2753/2021     

    

VALITUSOSOITUS 

 

 

Valitusviranomainen 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valit-

tamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä 

hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään. 

 

Valitusaika 

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen 

tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan vii-

meinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannus-

aatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. 

 

Valituksen sisältö 

 

 Valituksessa on ilmoitettava 

 - valittajan nimi ja yhteystiedot; 

- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 

lähettää (prosessiosoite); 

 - päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset); 

 - vaatimusten perustelut; ja 

 - mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

  

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yh-

teystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitet-

tava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

 

Valituksen liitteet  

  

 Valitukseen on liitettävä  

 - valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan al-

kamisen ajankohdasta; 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen val-

takirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.  

 

Valituksen toimittaminen 

 

 Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.  

 

Valitus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituksen tu-

lee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköi-

sesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee olla toi-

mitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
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päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjes-

telmässä.  

 

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

 

Oikeudenkäyntimaksu 

 

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäynti-

maksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, 

joissa maksua ei peritä. 

 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15) 

Puhelinvaihde: 029 56 42611 

Faksi: 029 56 42760 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
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