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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen 
maaperän puhdistamista.

Ilmoituksen tekijä
Adastra Rakennus Oy
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00440 Helsinki

Puhdistettavan alueen sijainti
Puhdistettava alue sijaitsee Sipoon Martinkylässä, osoitteessa 
Kyllästämöntie 100. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on 753–
 421–6–280.

Kiinteistöjen omistaja
Kiinteistön omistaa Adastra Rakennus Oy.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä 
ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta 
ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta 
toimitettiin Uudenmaan ELY-keskukselle 22.9.2022. Ilmoitusta on 
täydennetty 24.11.2022, 30.1.2023 ja 8.3.2023.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Adastra Sipoo Kyllästämöntie 100, Pilaantuneen maan 
puhdistusilmoituksen täydennys 2022, WSP Finland Oy 24.11.2022.

 Adastra Rakennus Oy, Adastra Sipoo Kyllästämöntie, Kunnostuksen 
yleissuunnitelma, WSP Finland Oy 20.9.2022.
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 Adastra Sipoo Kyllästämöntie, Painekyllästämöalueen maaperän 
tilan arviointi (päivitetty), Golder Associates Oy 26.11.2020.

 Adastra Sipoo Kyllästämöntie 100, Tutkimusraportti, 
ympäristötekninen maaperätutkimus, Golder Associates Oy 
26.11.2020.

 Adastra Sipoo Kyllästämöntie, Painekyllästämöalueen maaperän 
tilan arviointi. Golder Associates Oy 24.2.2020.

 Versowood Oy Keravan kyllästämö, Maaperätutkimukset, Pöyry 
Finland Oy marraskuu 2014.

 Vierumäen Teollisuus Oy, Helsingin Kyllästyslaitos Oy:n maaperän 
ja ojasedimenttien pilaantuneisuuden tutkimukset, Ramboll Finland 
Oy 28.10.2004.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria
Alueella on harjoitettu kyllästystoimintaa vuosina 1964–2014. Vuonna 
1991 vanhan kyllästämörakennuksen eteläpuolelle rakennettiin uusi 
kyllästämörakennus ja vanha kyllästämörakennus purettiin osittain. 
Tuotantolaitoksen rakennusten lämmitykseen on käytetty kevyttä 
polttoöljyä.

Kyllästämötoiminnan lisäksi alueella on varastoitu pieniä määriä 
kyllästettyjä puupylväitä ja aitatolppia. Vuosien 2002–2003 aikana 
kyllästämöalueen itäosan päällystämättömällä alueella on haketettu 
käytöstä poistettuja pylväitä sekä varastoitu haketta.

Kyllästämön toiminta on lopetettu elokuussa 2014 ja kyllästämön 
ympäristölupa on rauetettu 14.2.2020.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö
Kohdealue sijaitsee kiinteistön keskiosassa ja rajoittuu itä- ja 
länsipuolella kyllästämöalueen varastokenttiin, eteläpuolella 
metsätalousalueeseen ja luoteis-pohjoisreunassa pientalokiinteistöihin. 
Kyllästämörakennukset (kyllästämö, toimisto ja varastokatos) sijaitsevat 
kohdealueen keskiosassa. Kyllästämörakennuksia ympäröivä piha-alue 
ja tiet on asfaltoitu. Piha-aluetta ympäröivät alueet ovat 
hiekkapäällysteisiä ja/tai kasvillisuuden peitossa.

Voimassa olevassa osayleiskaavassa kohdealue on merkitty teollisuus 
ja varastoalueeksi (TY). Kyllästämö kiinteistön itäreuna on merkitty maa 
ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun 
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ohjaamistarvetta (MU) ja kiinteistön länsireuna on merkitty 
suojavihervyöhykkeeksi (EV).

Kohdealuetta käytetään nykyisin ja tulevaisuudessa varastoalueena. 
Alueen keski-/itäosaan asfaltoimattomalle alueelle on suunniteltu 
rakennettavaksi pinta-alaltaan noin 2 hehtaarin suuruinen varastokenttä 
ja kyllästämörakennusten länsipuolelle on suunniteltu uusi 
varastorakennus. Rakennettavan varastokentän kantavuutta on 
suunniteltu parannettavaksi betonimurskekerroksen avulla. 
Kohdealueen sijainti on esitetty liitteen 2. kartalla.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot

Maaperä
Maaperäkartan mukaan alue sijaitsee kalliomäkien välisessä laaksossa. 
Geologian tutkimuskeskuksen maankamara-aineiston mukaan maalaji 
alueella on savea. Alueella tehdyissä tutkimuksissa todettiin 
savikerroksen alkavan 0,4–0,75 metrin syvyydessä. Savikerroksen 
yläpuolisessa kerroksessa (täyttömaa) todettiin hiekkaa, soraa, 
hiekkamoreenia sekä paikoitellen myös turvetta. Alueen savikerroksen 
paksuutta ei ole selvitetty, mutta alueella tehtyjen kairaustulosten 
perusteella savikerroksen paksuus on yli 1,5 metriä.

Pohja- ja pintavesi

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue 
sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä itään (Ollisbacka, 2-luokka, 
0175313). Kyllästämökiinteistön itäreunassa, noin 300 metriä 
kyllästämörakennuksesta itään, sijaitsee talousvesikaivo. Kaivon 
vedenpinta on noin kaksi metriä maanpinnan alapuolella. Kaivon sijainti 
on esitetty liitteen 2 kartalla.

Asfaltoidun piha-alueen hulevedet on viemäröity alueen läpi kulkevaan 
ojaan. Päällystämättömillä alueilla sadevedet imeytyvät maaperään. 
Pinta- ja täyttömaakerroksen läpi suotautuva vesi jää tiiviin 
savikerroksen pintaan, josta se kulkeutuu orsivetenä kyllästämöalueen 
ympärillä oleviin reunaojiin. Reunaojat laskevat alueen läpi kulkevaan 
ojaan. Alueen läpi kulkeva oja laskee pohjoiseen, jossa oja yhtyy 
suurempaan koilliseen/itään laskevaan ojaan noin 300 metrin päässä 
kohdealueesta. Oja muuttuu myöhemmin Ollbäcken-puroksi, joka 
laskee noin kahdeksan kilometrin päässä Sipoonjokeen. Sipoonjoki 
sijaitsee noin kuusi kilometriä kiinteistöltä kaakkoon.
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Haitta-aineita koskevat tiedot
Alueella toiminut kyllästämö on käyttänyt kyllästeaineena kromia, 
kuparia ja arseenia sisältävää CCA-kyllästettä vuodesta 1964 vuoteen 
2004 saakka. Vuonna 2004 laitos siirtyi käyttämään arseeni ja 
kromivapaata AB-luokan kyllästysainetta.

Kohdealueen maaperää on tutkittu vuosien 2004, 2014, 2019 ja 2020 
aikana. Tutkimukset ovat painottuneet entisten varastokenttien alueille. 
Lisäksi näytteitä on otettu kyllästämöalueen läpi kulkevan ojan 
sedimentistä. Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty liitteen 3 kartalla.

Vuoden 2004 tutkimus

Kyllästämöalueella tehtiin maaperätutkimuksia syyskuussa 2004. 
Tutkimuksella kartoitettiin kyllästämön ja erityisesti käsitellyn materiaalin 
varastoinnista aiheutunutta pilaantuneisuutta tuotantolaitoksen 
länsipäässä. Lisäksi kartoitettiin itäpäässä harjoitetun kyllästetyn 
puutavaran hakettamisesta ja hakekasojen varastoinnista aiheutunutta 
pilaantuneisuutta.

Länsipäähän tehdyistä tutkimuksista kuusi koekuoppaa (KK11, KK12, 
KK15, KK16, KK17 ja KK18) ja 15 pintanäytepistettä (L31, L32, L33– 
L38 ja L40–L45) sijoittuvat kohdealueelle. Koekuopista otettiin 
maanäytteet syvyyssuunnassa 0,2–0,3 metrin välein. Pintanäytteet 
otettiin 0–0,05 metrin syvyydeltä. Kohdealueen maaperässä todettiin 
suurimmillaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ylemmän ohjearvon 
ylittävät pitoisuudet arseenia (850 mg/kg), kromia (1 700 mg/kg) ja 
kuparia (110 mg/kg). Todetut pitoisuudet rajoittuvat pääasiallisesti 
pintamaahan (0–0,05 m). Alueen itäpäässä tehdyt tutkimukset eivät 
sijoittuneet kohdealueelle.

Sedimenttinäytteet

Alueelta lähtevän ojan pohjasta otettiin neljä sedimenttinäytettä (L60–
L63) 0–0,05 metrin syvyydeltä. Lähimpänä kohdealuetta olevassa 
näytepisteessä (L60) todettiin arseenia (170 mg/kg), kromia 
(110 mg/kg) ja kuparia (110 mg/ka). Pitoisuudet laskevat tasaisesti 
ojauomassa alavirtaan päin siirryttäessä. Kiinteistön rajalla olevassa 
pisteessä L63 todettiin arseenia (33 mg/kg), kromia (75 mg/kg) ja 
kuparia (60 mg/kg).

Vuoden 2014 tutkimus

Vuoden 2014 maaperätutkimuksilla täydennettiin vuonna 2004 tehtyä 
tutkimusta. Lisäksi tutkittiin rakennusten välistä aluetta alueella 
aiempien saneeraustöiden yhteydessä todetun öljypilaantuman osalta. 
Alueen pintamaasta otettiin maanäytteitä kuudesta pisteestä (näytteet 
L101–L106) syvyyksiltä 0–0,05 m ja 0,05–0,3 m ja syvemmältä 
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maaperästä 15 pisteestä (P110–P124). Ojanpohjan sedimenttinäytteitä 
otettiin kolmesta pisteestä (L107–L109).

Kohdealueen maaperässä todettiin suurimmillaan valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittävät pitoisuudet arseenia 
(1 269 mg/kg), kuparia (1 797 mg/kg) ja kromia (1 080 mg/kg). 
Korkeimmat pitoisuudet todettiin rakennusten pohjoispuolella olevalla 
päällystämättömällä alueella 0,1–0,3 metrin syvyydellä. Maaperässä 
todettiin metalleja aiemmissa tutkimuksissa pilaantuneeksi todettujen 
itä- ja länsiosan varastokenttien lisäksi myös muilla piha-alueen 
päällystämättömien alueiden pintamaissa. Vanhojen rakennusten 
välissä olevalla alueella todettiin metalleja myös syvemmällä 
maaperässä. Rakennusten välissä olevalla alueella todettiin myös 
öljyhiilivetyjä (enimmillään C10-C21 3 400 mg/kg ja C21-C40 590 mg/kg 
syvyydellä 0,5–1,0 metriä). Tutkimuksessa ei todettu muita analysoituja 
haitta-aineita (PAH-yhdisteet, PCDD/F, PCB, kloorifenolit) laboratorion 
analyysimenetelmän määritysrajan ylittävänä pitoisuutena.

Sedimenttinäytteet

Alueelta lähtevän ojan sedimentistä otetussa näytteessä todettiin 
arseenia (183 mg/kg), kromia (123 mg/kg) ja kuparia (913 mg/kg). 
Sedimenttinäyte on otettu kohdasta, johon purkaa kyllästämöalueen 
sadevesiviemäri.

Vuoden 2019 tutkimus

Vuonna 2019 kohdealueen maaperää tutkittiin 13 näytepisteestä, joista 
kymmenen näytepistettä (1–10) sijoittuivat kohdealueelle. Näytteet 
otettiin kaivinkoneella 0–0,5 metrin syvyydeltä maanpinnasta. 
Kyllästämöalueelta otetuissa näytteissä todettiin arseenia ja kuparia 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittävinä 
pitoisuuksina. Näiden lisäksi todettiin myös kromia alemman ohjearvon 
ylittävänä pitoisuutena. Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty liitteen 3 
kartalla.

Kohdealueen länsiosasta otetussa näytepisteessä 1 todettiin 
korkeimmat pitoisuudet (arseenia (240 mg/kg), kromia (92 mg/kg) ja 
kuparia (220 mg/kg). Kohdealueen itäosassa korkeimmat pitoisuudet 
todettiin näytepisteessä 8 (arseenia (12 mg/kg), kromia (15 mg/kg) ja 
kuparia (25 mg/kg)).

Vuoden 2020 tutkimus

Vuoden 2020 tutkimuksissa kyllästämö kiinteistöltä otettiin maanäytteitä 
kaivinkoneella kaivetuista koekuopista. Maanäytteitä otettiin kolmelta eri 
syvyystasolta ja samalta syvyystasolta otetut osanäytteet yhdistettiin 
aluekohtaisesti kokoomanäytteiksi. 
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Kiinteistön länsiosasta otetut maanäytteet sijoittuvat kohdealueelle. 
Kiinteistön länsiosaan tehtiin kaivinkoneella viisi koekuoppaa (KK205–
KK209). Koekuopista otettiin näytteitä kolmelta eri syvyystasolta: 
maaperän pintakerroksesta 0–0,05 m, 0,05 m–0,3 m sekä saven 
pinnasta. Samalta syvyystasolta otetut osanäytteet yhdistettiin 
kokoomanäytteiksi. Kokoomanäytteistä analysoitiin laboratoriossa 
öljyhiilivedyt C5-C40, PAH-yhdisteet, raskasmetallit, TOC ja rakeisuus. 
Sedimenttinäytteistä ja vesinäytteistä analysoitiin öljyhiilivedyt C5-C40 ja 
raskasmetallit.

Alueen länsiosasta otetussa kokoomanäytteessä (KK205–KK209) 
todettiin ylemmän ohjearvon ylittävänä pitoisuutena arseenia 
(179 mg/kg) ja kuparia (791 mg/kg). Kaikki ylemmän ohjearvon ylittävät 
pitoisuudet todettiin maaperän pintakerroksessa (0–0,05 m). Syvyydeltä 
0,05–0,3 metriä otetussa kokoomanäytteessä todettiin arseenia 
27 mg/kg. Kromin ja kuparin pitoisuudet olivat alle kynnysarvotason. 
Tutkimuksessa ei todettu öljyhiilivetyjen C5-C40 tai PAH-yhdisteiden 
pitoisuuksia kynnysarvon ylittävänä pitoisuutena.

Kyllästämöalueen itäpäässä tehdyt tutkimukset eivät sijoittuneet 
kohdealueelle.

Sedimenttinäytteet

Vuoden 2020 tutkimusten yhteydessä otettiin näytteet kohdealueen läpi 
virtaavan ojan pohjasedimentistä pohjoiseen purkavan ojan alusta 
(sadevesiviemärin purkukohdan läheisyydestä SED 10) ja samasta 
ojasta kohdealueen pohjoisreunalta (SED 11). Sadevesiviemärin 
purkukohdan läheisyydestä, SED 10 otetussa sedimenttinäytteessä ei 
todettu alemman ohjearvotason ylittäviä arseenin, kromin tai kuparin 
pitoisuuksia. Kohdekiinteistön rajalta otetussa sedimenttinäytteessä 
(SED 11) todettiin arseenia (58 mg/kg), kromia (124 mg/kg) ja kuparia 
(212 mg/kg).

Ojavesinäytteet

Vuoden 2020 tutkimusten yhteydessä otettiin vesinäytteet kiinteistön 
pohjoisreunan ojasta (V10), kiinteistön eteläreunan ojasta (V11), 
kiinteistön läpi virtaavasta ojasta sadevesiviemärin purkukohdasta (V12) 
ja laskuojasta kiinteistön pohjoisrajalta (V13). Vesinäytteistä analysoitiin 
öljyhiilivedyt, bensiinihiilivedyt ja raskasmetallit.

Kiinteistön pohjoisreunan ojan vedestä (V10) otetussa näytteessä 
todettiin arseenia 0,046 mg/l, kromia 0,0047 mg/l ja kuparia 0,013 mg/l. 
Ojavedessä todettiin myös kobolttia 0,00064 mg/l ja sinkkiä 0,075 mg/l. 
Kiinteistön eteläreunan ojan vedestä (V11) otetussa näytteessä todettiin 
arseenia 0,020 mg/l, kobolttia 0,057 mg/l, kromia 0,0018 mg/l ja kuparia 
0,0054 mg/l. Sadevesiviemärin purkukohdasta (V12) otetussa 
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näytteessä todettiin arseenia 0,026 mg/l, kobolttia 0,064 mg/l, kromia 
0,0043 mg/l ja kuparia 0,012 mg/l. Alueelta lähtevän laskuojan vedestä 
(V13) otetussa näytteessä todettiin arseenia 0,028 mg/l, kobolttia 0,057 
mg/l, kromia 0,0045 mg/l ja kuparia 0,013 mg/l. Pitoisuudet ylittivät 
pintaveden laatuvaatimuksen (Ympäristöhallinnon ohjeissa YO 6/2014, 
taulukko 4) arseenin, kromin, kuparin, sinkin ja koboltin osalta. 
Sadevesiviemärin purkukohdasta otetussa vesinäytteessä (V12) 
todettiin laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan ylittävä 
pitoisuus öljyhiilivetyjä C10-C40 0,058 mg/l (pääosin raskaita jakeita C21-
C40). Muissa ojasta otetuissa vesinäytteissä ei todettu hiilivetyjä 
laboratorion analyysimenetelmän ylittäviä pitoisuuksia.

Itäpäädyn talousvesikaivo

Alueen itäreunassa sijaitsevan talousvesikaivon veden laatua on 
tarkkailtu. Kaivovedestä on määritetty mm. sähkönjohtavuus sekä 
kromi-, kupari- ja arseenipitoisuudet. Laitosalueelta vuosina 2008–2019 
otetuissa näytteissä ei todettu terveyssuojelulain (763/1994) 
asetuksessa säädettyjä talousveden laatuvaatimukset ylittäviä 
pitoisuuksia.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
Kohdealueelle on tehty pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, 
jossa on tarkasteltu maaperän tilaa kyllästämötoiminnan jälkeen. 
Arviointi sisältää kiinteistöllä harjoitetusta kyllästystoiminnasta 
maaperään aiheutuneiden haitta-aineiden arviointia sekä todettujen 
pitoisuuksien vaikutusta kiinteistön tulevassa käyttötarkoituksessa 
(varastointi). Riskinarviossa on arvioitu kiinteistölle suunniteltujen 
toimenpiteiden riittävyyttä estämään mahdolliset maaperän haitta-
ainepitoisuuksista aiheutuvat haittavaikutukset kiinteistöllä 
työskenteleville.

Kyllästämöllä on käytetty CCA-kyllästysaineita, joten riskinarvioon on 
valittu tarkasteltaviksi haitta-aineiksi kromi, kupari ja arseeni. Lisäksi 
maaperässä on todettu vuoden 2014 tutkimuksissa öljyhiilivetyjen 
keskiraskaita (C10-C21) ja raskaita (C21-C40) jakeita ylemmän ohjearvon 
ylittävänä pitoisuutena, joten myös öljyhiilivedyt on valittu 
tarkasteltaviksi haitta-aineiksi. Maaperässä ei ole todettu 
ennakkotutkimuksissa muita haitta-aineita (muita metalleja, 
bensiinihiilivetyjä, PAH, PCB- tai PCDD/F-yhdisteitä tai kloorifenoleita) 
kynnysarvon ylittävänä pitoisuutena.

Altistujina on tarkasteltu alueen tulevia käyttäjiä (työntekijät). Oleellisina 
kulkeutumis- ja terveysriskeinä on riskinarvioinnissa tarkasteltu haitta-
aineiden kulkeutumista orsi- ja pohjaveteen, haitta-aineiden 
kulkeutumista veden mukana, haihtuvien yhdisteiden kulkeutumista 
maaperän huokoskaasusta rakennusten sisäilmaan ja metallien 
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kulkeutumista päällystämättömiltä alueilta pölyämällä ja/tai 
pintavalunnan kuljettamana.

Kohdekiinteistön pohjamaan on maalajikartan ja tutkimusten perusteella 
todettu olevan savea, joka rajoittaa haitta-aineiden kulkeutumista saven 
alapuoliseen pohjaveteen. Metallit myös pidättyvät hienorakeisiin 
maakerroksiin ja maaperän orgaaniseen ainekseen. Kohdekiinteistön 
maaperässä todettujen arseenin, kromin ja kuparin pitoisuuksien ei ole 
arvioitu kulkeutuvan orsi- ja/tai pohjaveteen haitallisina pitoisuuksina. 
Maaperässä todetut öljyhiilivedyt kulkeutuvat heikosti maaperässä ja 
ovat veteen niukkaliukoisia, joten niiden ei ole arvioitu kulkeutuvan 
pohjavesialueelle asti. Lähempänä pohjavesialuetta olevalla itäosan 
varastokentällä ei ole todettu öljyhiilivetyjen pitoisuuksia savikerroksen 
yläpuolisessa maaperässä. Ojaan orsiveden mukana mahdollisesti 
kulkeutuvista metallien tai öljyhiilivetyjen pitoisuuksista ei ole arvioitu 
aiheutuvan haittaa alueen eliöstölle.

Alueen kantavuutta on suunniteltu parannettavaksi betonimurskeella. 
Riskinarviossa on tarkasteltu betonimurskekerroksen läpi menevän 
suotoveden pH:n vaikutus maaperässä todettujen haitta-aineiden 
(kromi, kupari, arseeni) liukoisuuteen. Arviossa on todettu, että em. 
haitta-aineista arseenin liukeneminen voi jossain määrin lisääntyä 
betonimurskeella täytetyllä alueella, mutta sen ei arvioida kulkeutuvan 
saven alapuoliseen pohjaveteen. Alueen läpi kulkevaan ojaan 
mahdollisesti kulkeutuvien pitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan haittaa 
ojan eliöstölle. Betonimurskeen päälle tuleva pintarakenne pienentää 
betonimurskekerrokseen suotautuvan veden määrää ja vähentää siten 
ojaan tai pohjaveteen kulkeutuvan veden ja haitta-aineiden määrää 
sekä niistä aiheutuvia pitoisuuksia.

Maaperässä pintamaassa todettujen haitta-aineiden kulkeutumista 
pintaveden mukana tai pölyämällä naapurikiinteistöille ei ole arvioitu 
merkittäväksi.

Tarkasteltaessa haitta-aineiden mahdollisesti aiheuttamaa terveysriskiä 
on todettu, että arvioinnin perusteella maaperästä ei muodostu 
pohjaveteen terveyshaittaa aiheuttavia pitoisuuksia eikä todettujen 
metalli- tai öljyhiilivetyjen pitoisuuksien näin ollen arvioida aiheuttavan 
terveysriskiä pohjaveden käytön kautta.

Kohdekiinteistöllä tutkimuksissa todetut arseenin, kromin ja kuparin 
pitoisuudet alittavat teollisuusalueelle terveysperusteisesti asetetun 
suurimman haitattoman pitoisuuden maaperässä. Tutkimuksissa 
todetuista pitoisuuksista ei arvioitu aiheutuvan terveysriskiä tai muuta 
haittaa kiinteistön teollisuuskäytössä suoran kosketuksen, maan 
tahattoman nielemisen tai maapölyn hengittämisen kautta.
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Maaperässä on todettu öljyhiilivetyjä vanhan toimistorakennuksen 
vieressä. Kiinteistön tulevissa suunnitelmissa vanhaa 
toimistorakennusta on suunniteltu käytettävän varastona, joten 
rakennuksen käytön on oletettu olevan satunnaista eikä varastossa 
oletettu oleskeltavan säännöllisesti pitempiä aikoja. Maaperässä 
todettujen öljyhiilivetyjen pitoisuuksien ei arvioitu aiheuttavan haittaa 
rakennuksen tulevalle varastokäytölle.

Riskinarvion johtopäätöksenä on todettu, että maaperässä todetuista 
arseenin, kromin, kuparin ja/tai öljyhiilivetyjen pitoisuuksista ei aiheudu 
riskiä tai haittaa alueen teollisuuskäytössä, eikä kohteen maaperää 
luokitella pitoisuuksien perusteella pilaantuneeksi.

Puhdistustarve
Toiminta kohdekiinteistöllä on nykyisin ja myös tulevassa käytössä 
teollisuus-/varastokäyttö. Kohde ei sijaitse luokitellulla 
pohjavesialueella. Riskinarvion perusteella kohteella ei esiinny 
maaperän haitta-aineista aiheutuvaa kulkeutumis-, terveys- tai 
ekologista riskiä.

Kohteen maaperää pidetään riskinarvion perusteella 
pilaantumattomana, eikä sillä arvioida olevan riskiperusteista 
puhdistustarvetta.

Kestävä kunnostaminen
Kohteen maaperässä on todettu ylemmän ohjearvon ylittäviä metallien 
(kromi, kupari ja arseeni) ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteella 
maaperässä todetuista haitta-aine pitoisuuksista ei aiheudu 
suunnitellussa käytössä riskiä eikä maaperää näin ollen luokitella 
pilaantuneeksi eikä kohteessa ole pilaantuneen maaperän 
puhdistustarvetta. Kohteessa tehdään rakentamiseen liittyviä kaivutöitä, 
missä yhteydessä maaperää kunnostetaan massanvaihdolla 
rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. Maaperän kunnostus muilta 
osin kuin rakentamisen edellyttämässä laajuudessa tai muilla 
menetelmillä ei ole tarpeen.

Ympäristötekijät

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan maanpinnassa olevaa haitta-
ainepitoista täyttömaakerrosta kaivetaan tulevan rakentamisen takia 
pois. Kohteen maaperässä ennakkotutkimuksissa todetuilla 
pitoisuuksilla ei arvioitu muodostuvan merkittävää riskiä kiinteistön 
tulevassa käytössä (varastokäyttö). Kohteen olosuhteet, käyttö ja 
todetut haitta-aineet huomioiden esitetyt kunnostustavoitteet ovat 
riittäviä. Kaivettavan maan määrä pyritään minimoimaan kaivun ja 
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kuljetuksen aiheuttaman ympäristökuormituksen ja kustannusten 
pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Pois kuljetettavan maa-aineksen 
sijoituspaikkoja valitessa pyritään kustannustehokkuuden lisäksi 
minimoimaan kuljetusmatkat, jolloin massojen kuljetuksesta aiheutuva 
ympäristökuormitus pysyy mahdollisimman pienenä.

Sosiaaliset tekijät

Maaperän puhdistamiseen liittyvät työt (kaivu, kuljetus jne.) tehdään 
siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta haittaa ympäristölle. Maaperän 
puhdistamisen aiheuttamat melu- ja pölyhaitat eivät poikkea 
maanrakennustyömaiden yleisesti aiheuttamista ympäristövaikutuksista. 
Pilaantuneiden maiden kaivun ja lastauksen aiheuttamat 
ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi.

Taloudelliset tekijät

Kaivettavan maan määrä ja kuljetusmatkat pyritään minimoimaan 
kaivun ja kuljetuksen aiheuttaman ympäristökuormituksen ja 
kustannusten pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Kunnostustöiden 
jälkeen kiinteistön maaperässä ei ole haitta-aineita sellaisissa 
pitoisuuksissa, jotka rajoittaisivat kiinteistön varastokäyttöä. Maaperään 
jäävät haitta-aineet voivat aiheuttaa kustannuksia mahdollisten tulevien 
kaivutöiden yhteydessä.

Esitetty puhdistussuunnitelma
Alueelle on suunniteltu rakennettavan uusi varastorakennus sekä 
varastokenttä sekä näihin liittyvää infrarakentamista. Uuden 
varastorakennuksen eteläpuolelle on suunniteltu rakennettavan 
maalämpökaivoja ja kiinteistön itäosan halki kulkeva avo-oja siirretään 
rakennettavan varastokentän itäreunaan.

Yllä mainittujen rakennustöiden yhteydessä alueella tullaan tekemään 
kaivutöitä, jotka kohdistuvat haitta-ainepitoiseen maaperään. Koska 
alueella ei arvioida olevan riskeihin perustuvaa maaperän 
puhdistustarvetta on kaivutyöt ehdotettu tehtäviksi rakentamisen 
vaatimassa laajuudessa. Edelleen on ehdotettu, että alueella tehtäviä 
kaivutöitä varten ei aseteta puhdistustavoitteita.

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen
Alueella tullaan tekemään kaivutöitä rakennustöiden vaatimassa 
laajuudessa, joten puhdistusmenetelmä on massanvaihto.

Kohteelle valittu ympäristötekninen valvoja valvoo kaivutyötä ja 
massojen loppusijoittamista tai hyötykäyttöä kaivutyön aikana otettavien 
maanäytteiden tulosten avulla. Kaivettavista maa-aineksista otettavista 
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maanäytteistä mitataan raskasmetallien pitoisuuksia XRF-
kenttämittauksella. Alueilla, joilla on todettu öljyhiilivetyjä tai saattaa 
esiintyä niitä, mitataan haihtuvien yhdisteiden esiintymistä PID-mittarilla 
ja öljyhiilivetyjen pitoisuutta Petroflag-kenttätestillä.

Kenttämittausten tulosten perusteella valitaan laboratorioanalyysiin 
maanäytteitä, joista analysoidaan raskasmetallien pitoisuuksia. Alueilla, 
joilla on todettu öljyhiilivetyjä tai saattaa esiintyä niitä, analysoidaan 
öljyhiilivetyjen bensiinijakeiden C5-C10, öljyhiilivetyjakeiden C10-C40, 
BTEX-yhdisteiden sekä PAH-yhdisteiden pitoisuudet.

Alueelle rakennettavat putkilinjat ja maalämpökaivojen rakenteet 
asennetaan siten, että putkistojen alla ja sivulla on vähintään 0,3 metrin 
täyttö maa-ainesta, jonka pitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaista kynnysarvoa. Myös putkilinjojen 
yläpuolinen täyttö tehdään kokonaan valtioneuvoston asetuksen 
kynnysarvo pitoisuudet alittavilla mailla (tuotua tai alueelta kaivettua). 

Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä kaivannoista on tarve 
poistaa vettä, vedet pumpataan kiinteistön jätevesijärjestelmään tai 
erillisiin jätevesisäiliöihin. Pumpattavasta vedestä otetaan säännöllisesti 
vesinäytteitä. Mikäli kaivannon veden laatu alittaa pintaveden 
laatuvaatimukset, voidaan vettä pumpata kaivannosta myös kiinteistön 
avo-ojaan. Merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävä vesi poistetaan 
imuautolla.

Haitta-ainepitoisen maaperän kaivutyö pyritään tekemään heti kun lupa 
on saatu.

Suunnitelma mahdollisesta huomio- tai eristysrakenteesta
Mikäli rakentamisen vuoksi kaivettaville alueille jää maa-ainesta, jonka 
haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaiset ylemmät ohjearvotasot, on haitta-ainepitoiset maa-ainekset 
esitetty erotettavaksi tai tarvittaessa eristettäväksi tulevasta 
rakennekerroksesta/täytöstä tarkoitukseen soveltuvalla 
maanrakentamisessa yleisesti käytettävästä materiaalista poikkeavalla 
materiaalilla.

Mikäli putkikaivantojen ja maalämpökaivojen kohdalla maaperän haitta-
aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaiset alemmat ohjearvot, on kaivantojen puhtaat täyttömaat esitetty 
erotettavaksi tai tarvittaessa eristettäväksi tulevasta täytöstä 
tarkoitukseen soveltuvalla maanrakentamisessa yleisesti käytettävästä 
materiaalista poikkeavalla materiaalilla.

Mikäli vesijohtokaivantojen kohdalla maaperän orgaanisten haitta-
aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaiset alemmat ohjearvot, on kaivantojen puhtaat täyttömaat esitetty 
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eristettäväksi ympäröivästä maaperästä. Eristerakenteena käytetään 
HDPE-kalvoa tai bentoniittimattoa, jotka estävät haitta-aineiden 
kulkeutumisen pilaantuneelta alueelta puhtaisiin täyttömaihin. 
Eristerakenteiden asentamisesta päätetään kaivun aikana. Ennen 
eristysrakenteen asentamista, ollaan yhteydessä valvovaan 
ympäristöviranomaiseen. 

Jätteiden ja kaivettujen maa-ainesten käsittely ja hyödyntäminen
Kohteelta kaivettavat maa-ainekset on esitetty hyödynnettäväksi 
ensisijaisesti kohdealueella kaivantojen täytöissä, mikäli ne soveltuvat 
rakennusteknisesti tarkoitukseen.

Pilaantunut maa-aines (pitoisuus yli valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 alemman ohjearvon), jota ei hyötykäytetä kohteessa, 
toimitetaan asianmukaiset luvat omaavalle käsittelylaitokselle tai 
jäteasemalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen 
käsittely.

Kohteesta poistettavat pilaantuneeksi ja/tai vaaralliseksi jätteeksi 
luokiteltavat massat kuljetetaan vastaanottopisteisiin kuorma-
autoilla/kasettiautolla. Kuljetus tapahtuu kalustolla, joka on merkitty 
jätehuoltorekisteriin. Em. massoja sisältävät kuormat peitetään 
kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneen maan/vaarallisen jätteen kuljetuksista 
pidetään kuormakirjanpitoa ja em. maita sisältävien kuormista 
toimitetaan siirtoasiakirja kuorman vastaanottajalle 
(jätteenkäsittelylaitos).

Kiinteistön alueelta poistettavat, haitta-ainepitoisuuksiltaan 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvojen ja alemman 
ohjearvon välissä olevat, rakennusteknisesti täyttöön soveltumattomat 
massat toimitetaan asianmukaiset luvat omaavalle vastaanottopaikalle.

Pilaantuneiden massojen kaivu pyritään tekemään niin, ettei kohteesta 
poistettavaa pilaantunutta maa-ainesta välivarastoida pitkiä aikoja 
tontilla. Massoja voidaan kuitenkin tarvittaessa välivarastoida tontilla 
puhdistustyön aikana lyhytaikaisesti, mikäli kaivu- tai kuljetusteknisistä 
syistä massoja ei voida välittömästi kuljettaa vastaanottopaikkaan. 
Välivarastoidut pilaantuneet maat ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat 
maat peitetään tällöin varastoinnin ajaksi.

Mikäli maaperässä todetaan jätettä, ne lajitellaan ja toimitetaan 
lajiteltuna soveltuville jäteasemille. Mikäli jätettä ei voi erotella maa-
aineksesta, sovitaan vastaanottopaikan kanssa jätteellisen maa-
aineksen toimittamisesta erikseen.
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Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen

Kohteelta rakentamisen vuoksi kaivettavat maa-ainekset on esitetty 
hyödynnettäväksi kaivantojen täytöissä ja alueen pohjois- ja länsiosaan 
suunnitellussa maavallissa. Haitta-ainepitoisten maiden sijoittamisesta 
maavalliin sovitaan erikseen ympäristöviranomaisen kanssa. 
Sijoittaminen voi edellyttää ympäristölupaa.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu
Ympäristötekninen asiantuntija ohjaa pilaantuneiden massojen 
kaivuuta, kaivumaiden hyödyntämistä ja ohjaa poistettavat massat 
haitta-ainepitoisuuksien perusteella asianmukaisiin 
vastaanottopisteisiin.

Kaivun aikana otetaan massoista näytteitä, joista tarkkaillaan 
raskasmetallien pitoisuuksia XRF-kenttämittauksella. Alueilla, joilla on 
todettu öljyhiilivetyjä tai saattaa esiintyä niitä, mitataan haihtuvien 
yhdisteiden esiintymistä PID-mittarilla ja öljyhiilivetyjen pitoisuutta 
Petroflag-kenttätestillä. Kenttämittausten perusteella valitaan 
maanäytteitä laboratorioanalyysiin. Kaivumassoista analysoidaan 
laboratoriossa raskasmetallien ja arseenin pitoisuudet sekä tarvittaessa 
hiilivedyt. Kaivumassoista määritetään tarvittaessa muita haitta-aineita, 
mikäli kaivun aikana tehtävät havainnot sitä edellyttävät.

Kaivumassojen lisäksi tarkistetaan pilaantuneiden massojen poiston 
jälkeen massanvaihtokaivantojen pohjan ja seinämien 
jäännöspitoisuudet. Puhdistuksen lopputulos varmistetaan ottamalla 
jäännöspitoisuusnäytteitä kaivantojen seinämistä sekä pohjamaasta. 
Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan siten, että alueelle jäävät haitta-
ainepitoisuudet tulevat luotettavasti selvitettyä.

Massanvaihtokaivantojen rajoilta otetaan kokoomanäytteitä kaivantojen 
pohjista ja seinämistä. Näytteet otetaan maaperän kerrosrakenne 
huomioiden siten, että yksi kokoomanäyte edustaa noin 100 m2:n 
suuruista puhdistettua aluetta. Seinämä- ja pohjanäytteistä mitataan 
raskasmetallien pitoisuuksia XRF-kenttämittauksella. Alueilla, joilla on 
todettu öljyhiilivetyjä tai saattaa esiintyä niitä, mitataan haihtuvien 
yhdisteiden esiintymistä PID-mittarilla ja öljyhiilivetyjen pitoisuutta 
Petroflag-kenttätestillä. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan 
laboratoriossa edustava määrä, joiden perusteella yhdessä 
kenttätestien tulosten kanssa voidaan edustavasti arvioida kaivannon 
jäännöspitoisuudet. Kenttämittausten perusteella valitaan 
laboratorioanalyysiin maanäytteitä, josta analysoidaan raskasmetallit 
sekä tarvittaessa öljyhiilivetyjen bensiinijakeiden C5–C10, 
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öljyhiilivetyjakeiden C10–C40, BTEX-yhdisteiden ja PAH-yhdisteiden 
pitoisuudet.

Puhdistamisen terveys- ja ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy
Työmaa-alue ja kaivanto merkitään siten, että ulkopuolisten pääsy 
puhdistettavalle alueelle estetään. Työmaa-alue merkitään pilaantuneen 
maaperän puhdistustyöstä ilmoittavin kyltein.

Pilaantuneen maaperän puhdistustyöhön osallistuvilla työntekijöillä 
tulee olla käytettävissä henkilökohtaiset suojavarusteet. Suojaimien 
käytöstä päättää kenttämittausten perusteella työmaan vastaava 
mestari tai työsuojelusta vastaava henkilö.

Maaperän puhdistamiseen liittyvät työt (kaivu, kuljetus jne.) pyritään 
tekemään siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta haittaa ympäristölle. 
Maaperän puhdistamisen aiheuttamat melu- ja pölyhaitat eivät poikkea 
maanrakennustyömaiden yleisesti aiheuttamista ympäristövaikutuksista. 
Pilaantuneiden maiden kaivun ja lastauksen aiheuttamat 
ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Massojen 
pölyämistä seurataan näköhavainnoin työn aikana ja tarvittaessa 
massoja kostutetaan pölyämisen ehkäisemiseksi.

Kaivettavat massat kuljetetaan kuorma-/kasettiautoilla 
käsittelypaikkoihin. Pilaantuneita maita sisältävät kuormat peitetään 
kuljetuksen ajaksi.

Maaperän puhdistus massanvaihdolla katsotaan päättyneeksi, kun 
rakentamisen vaatimat kaivutyöt, mahdollinen kaivannon pohjan ja 
seinämien merkitseminen tai eristäminen on tehty ja haitta-ainepitoiset 
maat on peitetty pölyämisen ja suoran altistuksen estämiseksi.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin
Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, 
joita ei tällä hetkellä ole tiedossa tai joita ei todettu kohteen alueella 
tehtyjen ympäristöteknisten maaperätutkimusten yhteydessä 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ylemmät ohjearvot ylittävinä 
pitoisuuksina, on maaperän puhdistuksen tavoitetasoiksi esitetty 
kiinteistön alueella em. haitta-aineiden osalta valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja. Mikäli maaperän 
puhdistuksen yhteydessä todetaan ennakkotutkimuksissa todettuja 
haitta-aineita merkittävästi aiempaa korkeampina pitoisuuksina, 
arvioidaan tilanne niiden osalta erikseen.

Mikäli kaivutöiden yhteydessä todetaan maaperän pilaantuneisuuden 
jatkuvan puhdistettavan kiinteistön ulkopuolelle, ilmoitetaan asiasta ko. 
kiinteistöjen omistajille sekä valvovalle ympäristöviranomaiselle.
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Mikäli työn kuluessa ilmenee jotakin muuta maaperän 
pilaantuneisuuden tai puhdistustoimenpiteiden kannalta yllättävää, 
ilmoitetaan siitä viipymättä valvovalle ympäristöviranomaiselle.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Ympäristötekninen valvoja laatii puhdistuksesta aloitusilmoituksen, joka 
toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle ja Sipoon kunnan 
ympäristöviranomaiselle ennen töihin ryhtymistä. Kun kaivutyö on 
saatettu päätökseen rakentamisen vaatimassa laajuudessa, toimitetaan 
Uudenmaan ELY-keskukselle ja Sipoon kunnan 
ympäristöviranomaiselle töiden päättymisilmoitus.

Työmaavalvoja seuraa ja ohjaa puhdistustyön etenemistä sekä kirjaa 
suoritetut toimenpiteet ja tapahtumat työmaapäiväkirjaan. Myös kaivetut 
massat, näytteenottopisteiden sijainnit, kenttätestien ja 
laboratorioanalyysien tulokset, massojen sijoitus- ja käsittelypaikat ym. 
puhdistuksen dokumentoinnin kannalta oleelliset tiedot kirjataan.

Puhdistuksen päättymisen jälkeen työstä laaditaan puhdistuksen 
loppuraportti, jossa esitetään alueelta poistettujen maamassojen määrät 
ja haitta-ainepitoisuudet sijoituspaikoittain sekä massanvaihtokaivannon 
rajaus ja näytepisteiden sijainti. Lisäksi esitetään analyysitulokset sekä 
yhteenvetotaulukot alueelta otetuista näytteistä. Raportissa esitetään 
lisäksi mahdolliset erottavat/eristävät rakenteet. Massanvaihdon 
toimenpideraportissa esitetään arvio puhdistustyön tavoitteiden 
toteutumisesta.

Massanvaihdon toimenpideraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Sipoon kunnan ympäristöviranomaiselle kolmen 
kuukauden kuluessa puhdistustöiden päättymisestä.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Sipoossa osoitteessa 
Kyllästämöntie 100 sijaitsevaa kiinteistöä 753–421–6–280, koskevan 
ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ja hyväksyy sen 
seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1. Rakentamisen vaatimassa laajuudessa on poistettava maa-ainekset, 

joiden metallien ja/tai puolimetallien ja/tai öljyhiilivetyjen >C10–C40 
pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen 
kynnysarvotason.

Putkilinjojen ja maalämpökaivojen rakenteiden ympäriltä on poistettava 
vähintään 0,3 metrin etäisyydeltä maa-ainekset, joiden edellä 
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mainittujen haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvotason.

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. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän 

puhdistuksesta kertovin kyltein.

4. 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.

Maa-ainesten käsittely ja varastointi
5. Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset ja kohonneita haitta-

ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, sekä pilaantuneiden maiden 
kaivun yhteydessä poistettavat jätejakeet, on toimitettava 
ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja 
toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa 
vastaanottaa kyseisiä maa-aineksia ja/tai jätteitä.

6. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri 
tavalla käsiteltävät maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, 
lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.

7. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 
kaivualueiden läheisyydessä esim. näytteiden analysoinnin vaatiman 
ajan. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman lyhytaikaista, ja se on 
toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, 
pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, 
haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto- 
ja valumavesien muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.
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8. Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on 
alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava 
edustavalla näytteenotolla toiminnan päätyttyä.

Erottava/eristävä rakenne
9. Mikäli putkilinjojen ja maalämpökaivojen kaivantojen reunoille jää maa-

ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset alemmat ohjearvotasot, on haitta-ainepitoiset maa-
ainekset erotettava tai tarvittaessa eristettävä täyttömaista 
tarkoitukseen soveltuvalla maanrakentamisessa yleisesti käytettävästä 
materiaalista poikkeavalla materiaalilla.

Mikäli muille rakentamisen vuoksi kaivettaville alueille jää kaivupinnoille 
maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot, on haitta-
ainepitoiset maa-ainekset erotettava tai tarvittaessa eristettävä 
rakennekerroksesta/täyttömaasta tarkoitukseen soveltuvalla 
maanrakentamisessa yleisesti käytettävästä materiaalista poikkeavalla 
materiaalilla.

Tiedot toteutuneista erottavista/eristävistä rakenteista on esitettävä 
määräyksessä 18. edellytetyssä loppuraportissa kartta- ja 
poikkileikkauskuvineen.

Kaivettujen maa-ainesten hyötykäyttö
10. Mikäli määräyksen 1. mukaisilla kaivualueilla hyödynnetään sieltä 

kaivettuja maa-aineksia, on hyötykäytöstä laadittava suunnitelma. 
Suunnitelmassa on esitettävä vähintään suunnitellut sijoituspaikat ja 
niiden sijainnit sekä haitta-ainepitoisuudet ja hyötykäytettävien maa-
ainesten haitta-ainepitoisuudet. Suunnitelma on toimitettava 
hyväksyttäväksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi Sipoon 
kunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua hyötykäyttöä. 

Maa-ainesten kuljettaminen
11. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 

toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen 
ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pöly- tai 
meluhaittoja. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on 
laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n 
edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana 
ja ne on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on 
säilytettävä kolme vuotta.
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Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
12. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista on otettava 

edustavat jäännöspitoisuusnäytteet siten, että kaivualueen maaperään 
jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvitetyiksi. 
Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on otettava kuitenkin 
vähintään kaksi edustavaa näytettä. Näytteistä on analysoitava 
laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Pilaantuneen veden käsittely
13. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä on 

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

14. Tarvittaessa vesi on poistettava tai 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.

Mahdollisessa 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.

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi
15. 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 Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen 
toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava 
myös tämän päätöksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden 
lopettamisajankohta.

16. Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita 
ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa, havaitaan aiemmin todettuja 
haitta-aineita merkittävästi korkeampina pitoisuuksina tai havaitaan 
muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa 
mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista 
ilmoitettava viipymättä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Sipoon kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.



UUDELY/14214/2022 19/30

17. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri 
käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista 
ja määristä.

18. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on 
laadittava loppuraportti, 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, materiaalitiedot alueelle asennetuista 
erottavista ja eristävistä rakenteista, rakenteiden poikkileikkauskuvat ja 
sijainnit kartalla, sekä yhteenveto mahdollisten vesinäytteiden 
analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä. 
Raporttiin on liitettävä yhteenveto maa-ainesten toimittamisesta eri 
hyödyntämis-, käsittely- ja loppusijoituspaikoille.

Loppuraportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Sipoon 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa 
kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Määräysten ja päätöksen perustelut

Yleiset 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. Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset 
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta.

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 §). 
Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 3 §:n 
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mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus 
maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on 
kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperän 
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen 
2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten 
aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. 
Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon. 
Ilmoituksessa esitetyn maaperän puhdistustarpeen arvioinnin tulee 
täyttää asetuksen vaatimukset.

Alueen maaperässä on todettu kohonneita pitoisuuksia kromia, kuparia 
ja arseenia sekä öljyhiilivetyjä. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
liitteessä ko. haitta-aineille säädetyt kynnysarvot sekä alemmat ja 
ylemmät ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Kromin, kuparin ja arseenin sekä öljyhiilivetyjen kynnysarvot 
sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.
Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Kromi 100 200 300
Kupari 100 150 200
Arseeni 5 50 100
Öljyjakeet >C10 - C40 300 - -
Keskitisleet >C10 - C21 300 1 000
Raskaat öljyjakeet >C21 - C40 600 2 000

Määräyskohtaiset perustelut
Ilmoitusasiakirjojen mukaan alueella ei ole maaperän puhdistustarvetta. 
Päätöksessä on tämän vuoksi määrätty poistettavaksi ainoastaan 
rakentamisen vaatimassa laajuudessa maa-ainekset, joiden metallien 
ja/tai puolimetallien ja/tai öljyhiilivetyjen >C10–C40 pitoisuudet ylittävät 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvotason. 
Putkilinjojen ja maalämpökaivojen rakenteiden ympäriltä on hyväksytty 
poistettavaksi maa-ainekset ilmoituksen mukaisesti. (Määräys 1.)

Kaivutyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. pilaantuneiden 
alueiden laajuus ja syvyys 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-
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ainekset. Puhdistustyön ohjauksessa voidaan hyödyntää aiempien 
tutkimusten tuloksia. (Määräys 2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §:n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (Määräykset 
2., 12. ja 13.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja 
niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja 
huolellisuusperiaatteet). 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. 
(Määräys 3.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta 
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin 
rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. (Määräykset 3.–
8.,11. ja 14.)

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 
5.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperän puhdistustyön 
yhteydessä kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset, kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja jätejakeet on edellytetty 
toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen 
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Jätteen saa luovuttaa vain 
jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 
kuljettajalle. (Määräykset 5. ja 11.)

Jätelain (646/2011) 15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten 
jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, 
etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi 
järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. 
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. 
(Määräys 6.)
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Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi ja 
esikäsittely siten, ettei niistä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. 
(Määräykset 7. ja 8.)

Erottamisella/eristämiselle varmistetaan, että haitta-ainepitoiset maa-
ainekset havaitaan alueella mahdollisesti myöhemmin tehtävien 
kaivutöiden yhteydessä ja että haitta-ainepitoiset maa-ainekset ja 
pilaantumattomat täyttömaat tai rakennekerrokset eivät sekoitus 
keskenään eikä haitta-ainepitoisista maa-aineksista kulkeudu haitta-
aineita pilaantumattomiin täyttömaihin. Tiedot toteutuneista rakenteista 
on esitettävä määräyksessä 18. edellytetyssä loppuraportissa kartta- ja 
poikkileikkauskuvineen. (Määräys 9.)

Mikäli puhdistustyön yhteydessä kaivettujen maa-aineksia 
hyötykäytetään puhdistettavalla alueella, on päätöksessä edellytetty, 
että hyötykäytöstä laadittava suunnitelma, joka tulee toimittaa 
Uudenmaan ELY-keskukselle hyväksytettäväksi. Ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 136 §:n mukaisella ilmoituspäätöksellä voidaan hyväksyä 
ainoastaan maaperän puhdistamisen yhteydessä kaivettujen maa-
ainesten hyödyntäminen kaivualueella. Ilmoituspäätöksessä ei voida 
hyväksyä kunnostuskaivantojen ulkopuolella tapahtuvaa haitta-
ainepitoisten maa-ainesten hyötykäyttöä. Näille on tarvittaessa haettava 
oma ympäristö- tai muu hyödyntämisen mahdollistava lupa. 
(Määräys 10.)

Valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen (978/2021) 11 §:n mukaan 
jäte voidaan kuljettaa peitettynä, jos siten voidaan varmistua siitä, ettei 
jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana. 
Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty 
peitettäviksi, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa 
tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 11.)

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. Siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista ja niiden vahvistamisesta on 
säädetty valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen 40 §:ssä. 
(Määräys 11.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
saavuttaminen sekä saadaan tietoa maaperään kaivujen jälkeen jäävistä 
haitta-ainepitoisuuksista. (Määräys 12.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on järjestettävä 
niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos 
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pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava 
mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavalta alueelta mahdollisesti 
syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät 
vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle 
eivätkä aiheuta enempää maaperän, pohjaveden tai pintaveden 
pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräykset 13. ja 14.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä 
säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 15.–18. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei 
ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita tai 
todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista 
tutkimuksista. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen 
antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräys 16.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 17. ja 18.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 
190, 191, 200, 205, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 40 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista (1022/2006)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022
Valtioneuvoston asetus (1357/2022) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 1 925 €.
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Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2021) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 
55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen 
käsittelyyn kului 35 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 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 (1357/2022) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika
Tämä päätös on voimassa 31.03.2028 saakka.

Alueella tehtävät rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa päätöksen 
saamisen jälkeen. 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, vai vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen perustana ollutta 
tilannetta.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on 
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Adastra Rakennus Oy, Jari lahti (sähköisesti)

Tiedoksi
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti) 
WSP Finland Oy, Mari Siiskonen (sähköisesti)
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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.

Tietojärjestelmän päivittäminen
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 4. olevassa valitusosoituksessa.

Hyväksyntä
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Teija 
Tohmo ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.

Päätöksestä lisätietoja antaa ylitarkastaja Teija Tohmo 
(teija.tohmo(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 087).

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Toimenpidekartta
Liite 3. Tutkimuspistekartta
Liite 4. Valitusosoitus
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LIITE 4.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla 
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava 
valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedonsaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu 
vielä seuraavaan arkipäivään. 

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja yhteystiedot

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

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
ja millä perustein (vaatimukset)

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

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän 
yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti 
toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,

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



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

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja 
tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on 
oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä 
liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopio, 
sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se 
on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) nojalla muutoksenhakijalta 
peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkäyntimaksu. 
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot
Vaasan hallinto-oikeus
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

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