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

Ilmoituksen tekijä
Proy Oy
Pihkanokankatu 5
33900 Tampere

Puhdistettavan alueen sijainti
Puhdistettava alue sijaitsee Järvenpään Nummenkylässä osoitteessa 
Nummikatu 3–5. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöillä, joiden kiinteistötunnukset ovat 
186-11-1143-10 ja 186-11-1143-11.

Kiinteistöjen omistaja
Kiinteistöt omistaa Järvenpään kaupunki.

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 2.9.2022. Ilmoitusta 
täydennettiin 5.9.2022 kiinteistön omistajan suostumuksella.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Proy Oy, Nummikatu 3–5, Järvenpää, Pilaantuneen maaperän 
puhdistuksen yleissuunnitelma. Sipti Environment Oy, 2.9.2022.

 Järvenpään kaupunki, Ruukkukadun alue, Asemakaavan muutos, 
Maaperän haitta-ainetutkimus. FCG Finnish Consultig Group Oy, 
4.10.2010.
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Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria
Kohteessa on entinen soranottopaikka, joka oli historiatietojen mukaan 
toiminnassa 1940–1970-luvuilla. Sorakuoppa on sittemmin täytetty 
sekalaisella maa-aineksella ja jätteellä. Vanhan sorakuopan pinta-ala oli 
noin 5 000 m2 ja se oli syvimmillään noin 15 metriä syvä. 2000-luvulla 
alue oli metsittynyt.

Kohteessa on käynnissä maanrakennustyöt. Kohteeseen tulee 
asuinrakentamista.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö
Kiinteistöt sijaitsevat pientalovaltaisella asuinalueella. Kohde on itä-
eteläsuunnissa katujen rajaama (Hahlakatu, Ruukkukatu, Nummikatu). 
Länsipuolella on pientaloja sekä metsittynyttä aluetta. Pohjoispuolella 
on pientaloja.

Kiinteistöjen yhteispinta-ala on noin 6 700 m2.

Kiinteistöt on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa 
asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (ARK-9).

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot

Maaperä
Maanpinta on kohteessa korkotasolla +74 – +68 m mpy. Maanpinta 
viettää voimakkaasti koillisesta lounaaseen.

Perustamistapalausunnon mukaan ohuen pintamaakerroksen alla 
perusmaa on vaihdellen silttiä (Si), silttistä hiekkaa (SiHk) ja hiekkaa 
(Hk). Pohjaosiltaan perusmaa on kairausvastuksen perusteella 
moreenia (Mr). Perusmaan tiiviys vaihtelee löyhästä erittäin tiiviiseen. 
Osalla aluetta on pinnassa sorainen täyttömaakerros em. 
perusmaakerrosten päällä.

Kohteeseen tehdyissä koekuoppatutkimuksissa havaittiin 
perustamistapalausunnosta poiketen täyttömaata, jonka laatu vaihteli 
huomattavasti. Koekuoppatutkimuksien perusteella maa-aines on 
vaihtelevasti silttiä (Si), silttistä hiekkaa (SiHk), hiekkaa (Hk), soraa (Sr), 
savea (Sa) ja louhetäyttöä. Tämä on tyypillistä täyttöalueille, joille on 
tuotu hyvin vaihtelevasti erityyppisiä maakuormia. Maan seassa on 
myös jätettä, ulottuen paikoin yli 6 metrin syvyydelle.

Kalliopinta on kairauksissa todettu noin 18–19 metrin syvyydellä. Myös 
kalliopinta laskee koillisesta lounaaseen.



UUDELY/11781/2022 3/27

Pohja- ja pintavesi
Kiinteistöt sijaitsevat Nummenkylän 1-luokan pohjavesialueella 
(0118651), eteläisemmän muodostumisalueen itäreunalla. 
Nummenkylän pohjavesilaitos sijaitsee pohjaveden muodostumisalueen 
eteläkärjessä. Kiinteistöjen alueella pohjaveden virtaussuunta on kohti 
luodetta, eli em. vesilaitoksesta poispäin. Kiinteistöjen pohjoispuolella 
sijaitsee kuitenkin pohjavedenottamon lähisuojavyöhyke, joka on 
lähimmillään noin 200 metriä kohteesta pohjoiseen, virtaussuunnassa 
noin 300 metrin etäisyydellä.

Kohteeseen on asennettu yksi pohjaveden tarkkailuputki (PVP1), joka 
sijaitsee alueen luoteisreunalla. Pohjavesiputki ulottuu kalliopintaan, 
19,3 metrin syvyydelle maanpinnasta. Pohjavesi on todettu putkessa 
noin 12 metrin syvyydellä maanpinnasta (noin tasolla +58 m mpy). 
Pohjavesiputken sijainti on esitetty liitteen 2. karttapiirustuksessa.

Kiinteistöjen välittömässä läheisyydessä ei ole merkittäviä 
pintavesialueita.

Kiinteistöjen hulevedet imeytyvät tällä hetkellä maastoon, mutta 
tulevassa tilanteessa maanpinta tulee olemaan pitkälti asfaltoitu tai 
rakennusten peittämä. Rakennuksia ympäröi myös nurmikaistaleet. 
Hulevesien käsittelyn osalta kohteeseen on suunniteltu hulevesien 
viivytysjärjestelmä.

Haitta-aineita koskevat tiedot

Maaperätutkimus vuonna 2010
Kiinteistöillä tehtiin 11.6.2010 maaperätutkimus, jossa alueelle tehtiin 
kaivinkoneella kymmenen tutkimuspistettä (FCG1–FCG10). 
Näytteenotto ulottui syvimmillään 3,5 metriin maanpinnasta. 
Maanäytteitä otettiin yhteensä 21 kpl. Tutkimuspisteiden sijainnit on 
esitetty liitteen 3. karttapiirustuksessa.

Kaikista maanäytteistä tutkittiin metallipitoisuuksia XRF-kenttämittarilla. 
Lisäksi seitsemästä näytteestä tutkittiin öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus 
PetroFlag-kenttätestillä. Laboratoriossa analysoitiin metallien ja 
puolimetallien pitoisuudet neljästä näytteestä, öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden (C10–C21) ja raskaiden öljyjakeiden (C22–C40) pitoisuudet 
kolmesta näytteestä, PAH-yhdisteiden pitoisuudet kahdesta näytteestä 
ja PCB- pitoisuus kahdesta näytteestä. Analyysit tehtiin 
tutkimuspisteistä FCG2, FCG3 ja FCG5.

Kaikissa laboratoriossa analysoiduissa näytteissä todettiin 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittävä 
pitoisuus arseenia. Tutkimuspisteessä FCG2 ylittyi lisäksi antimonin 
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kynnysarvo ja tutkimuspisteessä FCG5 bentso(a)pyreenin kynnysarvo. 
Muiden tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet alittivat kaikissa näytteissä 
kynnysarvotasot.

Tutkimuksissa todettiin osassa koekuoppia pintamaan roskaisuutta 
sekä noin syvyydellä 0–1 m vähäisissä määrin sekalaista jätettä 
sisältävää maata.

Tutkimusten perusteella tehdyn riskinarvioinnin mukaan todetuista 
antimonin ja arseenin pitoisuuksista ei aiheudu ympäristö- tai 
terveysriskiä. Jätetäyttö esitettiin poistettavaksi viimeistään alueen 
rakentamisen yhteydessä.

Tutkimukset vuonna 2022

Näytteenotto ja -analysointi

Alueella aloitettiin maanrakennustyöt kesällä 2022. Töiden edetessä 
havaittiin, että jätettä on aiemmin tutkittua syvemmällä ja oletettua 
enemmän. Jätteen esiintymistä kartoitettiin koekuoppatutkimuksilla 15.–
17.8.2022. Samalla tutkittiin myös maaperän haitta-ainepitoisuuksia.

Kartoitusta varten kohdealue jaettiin 20 m x 20 m ruudukkoon, joista 
jokaiseen pyrittiin tekemään yksi koekuoppa (SE18–SE27). 
Koekuoppien sijoittelua rajoittivat maakasat sekä mm. työmaaparakit. 
Koekuopat ulotettiin niin syvälle kuin kaivinkoneella oli mahdollista 
(max. 6 m tutkimushetken maanpinnan tasosta) tai perusmaan pintaan, 
jos se tuli aiemmin vastaan (reuna-alueet). Tutkimushetkellä osasta 
aluetta oli tehtyjen maanrakennustöiden yhteydessä poistettu noin 1–
1,5 metrin maa-aineskerros. 

Kohteessa oli samanaikaisesti kairakalusto kartoittamassa kalliopintoja. 
Kairalla saatiin näytteitä myös syvemmistä kerroksista, mutta ne eivät 
anna luotettavaa kuvaa jätetäytöstä (pieni osanäyte). Haitta-
ainepitoisuuksia saatiin kuitenkin kairanäytteillä tutkittua myös 
syvemmistä kerroksista, noin 6–8 m syvyydeltä tutkimushetken 
maanpinnan tasosta. Lisäksi kohteessa oli aiemmin kesän 2022 aikana, 
tehty yksittäisiä koekuoppia jätteen esiintymisen ja haitta-
ainepitoisuuksien tarkentamiseksi (näytteet SE12–SE17).

Kaikkien kesällä 2022 tehtyjen tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty 
liitteen 2. karttapiirustuksessa.

Kesän 2022 aikana maanäytteitä otettiin yhteensä 70 kpl. Kaikista 
maanäytteistä tutkittiin metallipitoisuuksia XRF-kenttämittarilla. 
Laboratoriossa analysoitiin metallien ja puolimetallien pitoisuudet 27 
näytteestä, öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10–C21) ja raskaiden 
öljyjakeiden (C22–C40) pitoisuudet kahdesta näytteestä, PAH-yhdisteiden 
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pitoisuudet 15 näytteestä, PCB-pitoisuus kahdesta näytteestä ja 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuudet kolmesta 
näytteestä.

Pohjavesiputkesta PVP1 otettiin vesinäytteet 13.7.2022 ja 12.8.2022. 
Vesinäytteistä analysoitiin pH, sähkönjohtavuus, kloridi, sulfaatti, 
antimoni, arseeni, elohopea, kadmium. kromi, kupari, lyijy, nikkeli, 
sinkki, vanadiini, alumiini, rauta, VOC-yhdisteet ja öljyhiilivedyt.

Tutkimustulokset

Tutkimuspisteessä SE18 todettiin alemman ja/tai ylemmän ohjearvon 
ylittäviä lyijypitoisuuksia useassa syvyydellä 3–9 m otetussa näytteessä. 
Korkein pitoisuus (12 000 mg/kg) todettiin syvyydellä 3–4 m. Syvyydellä 
3–6 m todettiin myös korkeita pitoisuuksia kuparia (maks. 3 400 mg/kg), 
sinkkiä (maks. 4 700 mg/kg) ja antimonia (maks. 26 mg/kg). Näissä 
näytteissä nk. hippuefekti on mahdollinen, sillä kyseisessä kerroksessa 
todettiin runsaasti metallijätettä.

Tutkimuspisteessä SE17 todettiin syvyydellä 0–0,2 m alemman 
ohjearvon ylittävä lyijypitoisuus (640 mg/kg) ja tutkimuspisteessä SE19 
syvyydellä 0–1 m ylemmän ohjearvon ylittävä kuparipitoisuus 
(340 mg/kg).

Kynnysarvojen ylityksiä todettiin useassa näytteessä arseenilla, 
kadmiumilla, koboltilla, kromilla, nikkelillä ja/tai vanadiinilla. Muiden 
analysoitujen haitta-aineiden pitoisuudet alittivat kynnysarvotasot.

Jätteitä todettiin 12 koekuopassa. Jätteet olivat laadultaan pääasiassa 
metallia ja tiiltä, paikoin myös lasia ja puuta sekä muutama yksittäinen 
nahanpala. Jätteiden määrä oli pääasiassa alle 2 til-%, muutamissa 
näytteissä 2–5 tai 5–10 til%. Poikkeuksena koekuopat SE18 ja SE19, 
joissa todettiin 10–30 til% jätettä.

Kohteessa ei todettu merkkejä jätetäytöstä, josta arvioitaisi aiheutuvan 
kaasunmuodostusta.

Heinäkuussa otetussa pohjavesinäytteessä todettiin kohonnut 
arseenipitoisuus (5,7 µ/l). Muutoin vesinäytteissä ei todettu kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
Kohteeseen on laadittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Arvioinnissa 
on huomioitu alueen maankäyttö, ympäristöolosuhteet sekä todettujen 
haitta-aineiden ominaisuudet, pitoisuudet ja esiintyminen.
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Kulkeutumisriskit
Kohteessa todetut haitta-aineet eivät ole haihtuvia, joten riskiä haitta-
aineiden kulkeutumiselle sisäilmaan ei ole. Lisäksi suunnitelluissa 
rakennuksissa on tuulettuva välipohja sekä huippuimurit, jotka 
entisestään vähentävät kulkeutumisriskiä.

Lyijyn kulkeutuvuus maaperässä on yleensä hyvin heikkoa. Antimoni, 
arseeni, kupari ja sinkki voivat esiintyä myös liukoisemmissa 
muodoissa, jolloin karkearakeisessa maassa niiden kulkeutuminen 
pohjaveteen on mahdollista. Muutoin todetut haitta-aineet luokitellaan 
kulkeutumattomiksi. Monet todetuista metalleista ovat erittäin myrkyllisiä 
vesieliöille. Pohjavesi saattaa huuhdella alimpia täyttökerroksia.

Kohteessa on sekalaista jätetäyttöä, jonka laatua ei syvimmissä 
kerroksissa ole saatu selvitettyä. Merkkejä yhdyskuntajätteestä tai 
orgaanista ainesta sisältävästä jätteestä ei ole todettu. Täyttö on 
sijainnut nykyisellä paikallaan jo vuosikymmeniä, joten siitä aiheutuvat 
liukoisimmat pitoisuudet ovat jo aikojen kuluessa kulkeutuneet. 
Pohjavedestä otetuissa vesinäytteissä ei todettu kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia ensimmäisen näytteen hieman koholla ollutta 
arseenipitoisuutta lukuun ottamatta.

Haitta-aineiden kulkeutumismahdollisuutta vähäisissä määrin 
pohjaveteen ei voida poissulkea, mutta riskiä ei pidetä merkittävänä.

Terveysriskit
Kohteessa ei viljellä ravintokasveja, joten ihmisten altistuminen 
kohteessa todetuille haitta-aineille tapahtuisi maan nielemisen kautta 
(pölyäminen, maankaivu, maan nieleminen). Haitta-ainepitoisuuksia on 
todettu nykytilanteessa päällystämättömissä pintamaissa. Tulevassa 
tilanteessa korkeimmat todetut pitoisuudet tulevat sijaitsemaan noin 
metrin syvyydellä maanpinnasta. Vähintään metrin syvyydellä 
sijaitsevissa kerroksissa esiintyville haitta-ainepitoisuuksille 
altistumisriskiä maan pölyämisen tai esimerkiksi lasten leikkien 
yhteydessä tapahtuvan maan nielemisen seurauksena ei pidetä 
merkittävänä.

Tutkimusten perusteella maaperän pilaantuneisuus on aiheutunut maan 
seassa sijaitsevasta jätetäytöstä. Jätetäytön laatua ei ole pystytty joka 
kohdassa selvittämään, jolloin jätteen seassa voi olla haitta-ainepitoisia 
maita myös muualla kuin todetuilla alueilla. Tulevassa tilanteessa täytön 
paksuus nykyiseen maanpintaan verrattuna vaihtelee alueella noin 0–
2 m välillä. Jos alueilla, joihin ei tule nykyisen maanpinnan yläpuolelle 
täyttömaata tai tulee vain ohut täyttökerros, esiintyy haitta-ainepitoista 
maata, on mahdollisuus haitta-aineille altistumiselle olemassa.
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Puulajista riippuen voi myös olla mahdollista, että ikääntyneen puun 
kaatuessa juuriston mukana nousee haitta-ainepitoista maata jopa 
metrin syvyydestä.

Edellä esitetyn perusteella alueella on maaperän puhdistustarve. 
Puhdistus suunnitellaan siten, että sen jälkeen altistumisriskiä kohteen 
tulevassa asuinkäytössä ei enää ole.

Ekologiset riskit
Haitta-aine- ja jätepitoiset maat ovat sijainneet kohteessa jo 
vuosikymmeniä. Maaperäeliöstö on tänä aikana sopeutunut vallitsevaan 
tilanteeseen. Pohjavedessä ei ole todettu merkittäviä pitoisuuksia, joten 
vesieliöiden altistumista haitta-aineille ei tämän perusteella tapahdu. 
Tämän perusteella alueella ei ole ekologisia riskejä.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet
Kiinteistöille laaditussa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnissa on tunnistettu tarve maaperän 
puhdistustoimenpiteille. Puhdistus esitetään toteutettavaksi 
massanvaihtona poistamalla kohteesta haitta-aine- ja jätepitoiset maat 
riskittömään tasoon.

Riskin poistamiseksi puhdistustavoitteiksi esitetään seuraavaa:
 Rakennusten kohdalla jätteet ja valtioneuvoston asetuksen 

214/2007 mukaisen alemman ohjearvon ylittävät maat 
poistetaan tuulettuvan alapohjan alareunasta kahden metrin 
syvyydelle. Tuulettuvan alapohjan minimikorkeus on 800 mm, 
jolloin jätteet ja alemman ohjearvon ylittävät maat poistetaan 
2,8 m:n syvyydelle tulevasta lattian alapinnasta.

 Rakennusten ulkopuolella jätteet ja alemman ohjearvon ylittävät 
maat poistetaan tulevasta maanpinnasta kahden metrin 
syvyydelle.

 Tulevassa tilanteessa päällystämättömiltä alueilta poistetaan 
kynnysarvotason ylittävät mutta alemman ohjearvon alittavat 
maat noin metrin syvyydelle.

 Rakennusten alapuolella kaivannot luiskataan perustusten 
kohdalta kaivutasosta kohti rakennuksen ulkopuolista kaivutasoa 
riittävän loivasti siten, että jätteet tulee poistettua myös 
sivusuunnassa riittävän pitkälle, jolloin esimerkiksi mahdollinen 
salaojien korjaaminen pystytään tekemään jätteettömässä 
maassa.



UUDELY/11781/2022 8/27

 Alemman ohjearvon ylittävät maat ja jätteet poistetaan kaapeli- 
ja putkilinjojen ympäriltä 0,5 m:n etäisyydelle sivusuunnassa 
sekä alapuolella.

Periaatekuva puhdistuksen kaivutasoista on esitetty liitteessä 4.

Työn toteuttaminen
Työ aloitetaan jätteellisten alemman ohjearvon alittavien maiden 
poistolla. Pilaantuneeksi todettujen maiden poisto aloitetaan heti 
puhdistuspäätöksen valmistuttua.

Riskiperusteisesti kohteesta poistettavan pilaantuneen maan 
massamääräarvio on 500 m3 ktr. Kokonaisuudessaan haitta-aineita tai 
jätteitä sisältäviä maa-aineksia arvioidaan poistettavan kiinteistöiltä noin 
10 000 m3 ktr. Kohteessa sijaitsevan haitta-aine- tai jätepitoisen maan 
kokonaismäärä ei ole tiedossa, sillä jätteensekainen maa jatkuu 
syvemmälle kuin tutkimuksilla on päästy.

Kaivantovesien käsittelytarvetta ei oleteta olevan, sillä pohjavesi 
sijaitsee syvällä. Jos kovien sateiden vuoksi kaivantoihin kertyy vettä, 
pyritään vedet ensisijaiseesti kierrättämään kohteessa saman 
likaisuustason alueella. Jos vesiä on tarvetta pumpata, otetaan vesistä 
näyte niiden sisältämien haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseksi. 
Vesinäytteestä analysoidaan akkreditoidussa ympäristölaboratoriossa 
metallit sekä kiintoaineksen kokonaismäärä. Mahdollinen käsittelytarve 
arvioidaan analyysitulosten perusteella.

Jätteiden ja kaivettujen maa-ainesten käsittely
Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan asianmukaiseen 
vastaanottopaikkaan. Pilaantuneiden maiden kuormien kuljettajille 
laaditaan sähköinen pilaantuneen maaperän siirtoasiakirja.

Jätteet pyritään erottelemaan kaivun yhteydessä mahdollisimman hyvin 
ja tarvittaessa maita seulotaan esim. kaivinkoneen kauhan paikalle 
asennettavalla rumpuseulalla. Jätejakeet toimitetaan asianmukaiseen 
kierrätykseen, käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. Jos 
jätteiden erittely ei onnistu, toimitetaan jätteet maa-aineksen mukana 
vastaanottopaikkaan.

Massoja voidaan välivarastoida kohteessa esimerkiksi odottamassa 
laboratorioanalyysien valmistumista tai jätejakeiden seulontaa.

Jätteettömiä kynnysarvotason alittavia ja kynnysarvotason ylittäviä, 
mutta alemman ohjearvon alittavia maita hyödynnetään kaivantojen 
täytöissä, jos ne ovat geoteknisiltä ominaisuuksiltaan siihen soveltuvia. 
Puhdistustavoitteet huomioiden, tulevassa tilanteessa 
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päällystämättömien alueiden pintamaissa (0–1 m) ei hyödynnetä 
kynnysarvotason ylittäviä maita.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu
Ympäristötekninen valvoja valvoo pilaantuneen maan kaivutöitä ja ohjaa 
työtä ennakkotutkimusten tulosten sekä kaivun aikaisin 
seurantanäyttein. Haitta-ainepitoisuuksia tutkitaan 
laboratoriotutkimuksin ja/tai kenttämittarilla (XRF). Seurantanäytteistä 
analysoidaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alkuaineet. 
Mikäli puhdistuksen aikana maaperässä epäillään muita haitta-aineita, 
analysoidaan epäillyt haitta-aineet laboratoriossa.

Puhdistuksen lopputulos varmistetaan jäännöspitoisuusnäytteillä, joita 
otetaan pilaantuneeksi todettujen (alemman ohjearvon ylittäviä 
pitoisuuksia sisältäneiden) alueiden kaivantojen seinämistä sekä 
pohjamaasta. Tulevien päällystämättömien alueiden osalta 
varmistetaan, että pitoisuus alittaa kynnysarvotason ylimmän metrin 
osalta.

Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan siten, että kohteeseen jäävät haitta-
ainepitoisuudet tulevat luotettavasti selvitettyä. Edustavaksi 
jäännöspitoisuusnäytteenoton tiheydeksi arvioidaan yksi näyte 200 m2:n 
alaa kohti. Putki- ja johtokaivannoista jäännöspitoisuusnäytteet otetaan 
noin 15–20 metrin välein.

Jäännöspitoisuusnäytteet analysoidaan akkreditoidussa 
ympäristölaboratoriossa. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan 
kyseisessä kaivannossa alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuutena 
todetut haitta-aineet.

Puhdistamisen terveys- ja ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy
Kohde on jo aidattu ja merkitty työmaa-alueesta kertovin kyltein. Aitoihin 
lisätään pilaantuneen maan kaivusta kertovat kyltit.

Työmaa-alueella on vähintään ensiapulaukku ja kaikilla puhdistamiseen 
osallistuvilla henkilökohtaiset suojavälineet (jalkineet, haalarit/ 
työvaatteet, suojakäsineet), jotka vaihdetaan niiden likaannuttua tai 
rikkouduttua. Tarvittaessa pölyltä suojaudutaan P3-merkityllä 
hengityssuojaimella.

Kunnostustyön melu ja tärinä vastaavat normaalin 
maanrakennustyömaan aiheuttamaa melua ja tärinää. Melulta ja 
tärinältä suojaudutaan normaaleilla maanrakennustyöhön liittyvillä 
toimenpiteillä. Yksin työskentelyä vältetään. Työmaaliikenteen riskejä 
vähennetään selkeillä opasteilla ja ohjauksella.
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Puhdistustyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että maa-aineksen ja 
haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivujen sekä kuljetuksen 
aikana estetään. Pölyävien maa-ainesten leviäminen estetään tarpeen 
mukaan kostuttamalla tai peittämällä ne. Kaivua ei tehdä erittäin kovalla 
tuulella tai rankkasateen aikana.

Seulonnan yhteydessä varmistetaan, ettei maa-aines pääse pölyämään 
kohteen ulkopuolelle. Tarvittaessa maata kostutetaan.

Pilaantuneiden maiden kuormat peitetään ja autojen renkaat 
puhdistetaan tarvittaessa pilaantuneiden massojen leviämisen 
estämiseksi.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin
Poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten työmaaonnettomuuksiin, myrskyihin 
tai rankkasateisiin pyritään valmistautumaan asianmukaisella 
suunnittelulla sekä tiedottamisella. Esimerkiksi polttoaine- ja 
öljyvuototapauksissa koneista tai säiliöistä valunut polttoaine 
imeytetään välittömästi turpeeseen. Vuodon seurauksena pilaantuneet 
maa-ainekset poistetaan kohteesta asianmukaisesti.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Ympäristötekninen valvoja laatii puhdistustyön aloitusilmoituksen, joka 
toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle.

Kun pilaantuneen maaperän kaivutyöt on saatettu päätökseen 
viranomaispäätöksen mukaisessa laajuudessa, toimitetaan valvovalle 
viranomaiselle kaivutöiden päättymisilmoitus.

Työmaavalvoja seuraa ja ohjaa puhdistustyön etenemistä ja kirjaa 
tehdyt toimenpiteet ja tapahtumat työmaapäiväkirjaan. Myös 
poikkeamat ja poikkeustilanteet kirjataan. Valvoja pitää kirjaa kohteesta 
otetuista näytteistä sekä kohteesta poistetuista pilaantuneen maan 
kuormista.

Puhdistustöiden päättymisen jälkeen kohteeseen laaditaan 
loppuraportti, jossa esitetään vähintään seuraavat asiat:

 kohteen kuvaus,
 viranomaisluvat ja kohteeseen asetetut puhdistustavoitteet,
 näytteenoton toteutus ja näytteistä tehdyt analyysit,
 työn toteutus ja lopputulos,
 alueen viimeistely,
 kohteessa hyötykäytetyt maamassat ja niiden sijoitusalueet,
 riskinarvio (tarvittaessa),
 jälkiseuranta (tarvittaessa) ja
 johtopäätökset.
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Loppuraportin liitteinä esitetään piirustus puhdistetuista alueista, 
yhteenveto kenttämittaus- ja laboratorioanalyysituloksista, laboratorion 
tutkimustodistukset sekä poistettujen pilaantuneiden maa-ainesten 
massayhteenveto.

Loppuraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle sekä muille 
sidosryhmille kahden kuukauden sisällä puhdistuksen päättymisestä.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Järvenpään kaupungissa 
sijaitsevien kiinteistöjen 186-11-1143-10 ja 186-11-1143-11 
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja 
hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1. Kiinteistöiltä 186-11-1143-10 ja 186-11-1143-11 on poistettava 

pilaantuneet maa-ainekset seuraavien tavoitetasojen mukaisesti:

 Rakennusten kohdalta on poistettava maa-ainekset, joiden 
metallien ja/tai puolimetallien pitoisuudet ylittävät 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat 
ohjearvot tuulettuvan alapohjan alareunasta vähintään kahden 
metrin syvyydelle.

 Rakennusten ulkopuolelta on poistettava maa-ainekset, joiden 
metallien ja/tai puolimetallien pitoisuudet ylittävät alemmat 
ohjearvot tulevasta maanpinnasta vähintään kahden metrin 
syvyydelle.

 Tulevassa tilanteessa päällystämättömiltä alueilta on lisäksi 
poistettava maa-ainekset, joiden metallien ja/tai puolimetallien 
ja/tai bentso(a)pyreenin pitoisuudet ylittävät kynnysarvot 
tulevasta maanpinnasta vähintään metrin syvyydelle.

 Kaapeli- ja putkikaivannoista on poistettava maa-ainekset, 
joiden metallien ja/tai puolimetallien pitoisuudet ylittävät alemmat 
ohjearvot vähintään 0,5 metrin etäisyydeltä ko. rakenteista.

2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 
maaperänäytteitä pilaantuneiden alueiden laajuuksien ja kaivettavien 
maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Näytteet on 
otettava siten, että maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat edustavasti 
selvitetty.

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, 
kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, 
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on 
analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa 
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todettujen haitta-aineiden pitoisuudet sekä kaivutyön aikana 
mahdollisesti havaittavien muiden 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, joita ei hyödynnetä 
määräyksen 9. mukaisesti, 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 ja 
esikäsitellä esim. välppäämällä tai seulomalla kaivualueiden 
läheisyydessä. Välivarastoinnin ja esikäsittelyn on oltava 
mahdollisimman lyhytaikaista, ja ne on toteutettava siten, ettei niistä 
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.

8. Mikäli välivarastointi ja/tai esikäsittely toteutetaan päällystämättömällä 
alueella, on alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus 
varmistettava edustavalla näytteenotolla toiminnan päätyttyä.

Kaivettujen maa-ainesten hyötykäyttö
9. Puhdistettavalla alueella voidaan hyödyntää sieltä kaivettavia 

jätteettömiä maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä 
määräyksen 1. mukaisia puhdistuksen tavoitetasoja.
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10. Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää 
edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä. 

11. Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
hyödyntämispaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 19. edellytettyyn 
loppuraporttiin.

Maa-ainesten kuljettaminen
12. 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.

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
13. 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
14. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä on 

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

15. Tarvittaessa vesi on poistettava 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.

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.
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Valvonta, tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
16. 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 Järvenpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
sekä kiinteistöjen omistajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä 
mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten 
puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

17. Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan kohonneina 
pitoisuuksina muita kuin aiemmissa tutkimuksissa todettuja haitta-
aineita tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat 
vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä 
havainnoista ilmoitettava viipymättä Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
Järvenpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä 
kiinteistöjen omistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

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

19. 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, haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella, 
analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden 
jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit 
karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten 
vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta 
ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto maa-ainesten 
toimittamisesta eri hyödyntämis-, käsittely- ja loppusijoituspaikoille.

Loppuraportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
Järvenpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä 
kiinteistöjen omistajalle 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 
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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 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 metalleja ja 
puolimetalleja sekä PAH-yhdisteistä bentso(a)pyreeniä. Valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 liitteessä ko. haitta-aineille säädetyt kynnysarvot 
sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Metallien ja puolimetallien sekä bentso(a)pyreenin 
kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.
Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Antimoni 2 10 50
Arseeni 5 50 100
Elohopea 0,5 2 5
Kadmium 1 10 20
Koboltti 20 100 250
Kromi 100 200 300
Kupari 100 150 200
Lyijy 60 200 750
Nikkeli 50 100 150
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Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Sinkki 200 250 400
Vanadiini 100 150 250
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15

Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä 
ja pohjavesi (pilaantunut alue) tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siitä 
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Päätöksessä 
on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperän 
puhdistustavoitteeksi aluekohtaiset tavoitetasot, jotka vastaavat 
maaperässä todettujen haitta-aineiden kynnysarvoja tai alempia 
ohjearvoja. Puhdistustavoitteet on katsottu riittäviksi alueelle laaditun 
riskinarvioinnin perusteella. (Määräys 1.)

Kaivutyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. pilaantuneiden 
alueiden laajuus ja kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. 
Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty 
toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan 
laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella 
voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 
sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-
ainekset. Puhdistustyön ohjauksessa 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., 10., 13., 14. ja 16.)

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 
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näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. 
(Määräykset 3.–9., 12. ja 15.)

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 12.)

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.)

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi ja 
esikäsittely siten, ettei niistä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. 
(Määräykset 7. ja 8.)

Päätöksessä on hyväksytty ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
mukaisesti puhdistustyön yhteydessä kaivettujen haitta-
ainepitoisuuksiltaan määräyksen 1. mukaiset tavoitetasot alittavien 
jätteettömien maa-ainesten hyötykäyttö puhdistettavalla alueella. 
Päätöksessä on edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-ainesten 
haitta-ainepitoisuuksien edustavaa selvittämistä ja sijoituskohteiden 
dokumentointia, jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti 
tulevien kaivutöiden yhteydessä. (Määräykset 9.–11.)

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 12.)
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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 12.)

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 13.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on 
järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 
ennakolta. Jos 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 14. ja 15.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä 
säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 16.–19. 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. Tämän 
vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräys 17.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 18. ja 19.)

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)
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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

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

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (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 16 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 (1259/2021) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. 

Päätöksen voimassaoloaika
Tämä päätös on voimassa 30.9.2027 saakka.

Kyseessä on kertaluontoinen ja suhteellisen lyhytkestoinen 
puhdistustoimenpide, joka on tarkoitus toteuttaa kesällä 2022. 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.
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Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Proy Oy
Iikka Laurila (sähköisesti)

Tiedoksi
Järvenpään kaupunki, kirjaamo/Tarja Kariniemi/Ville Voima 
(sähköisesti) 
Sipti Environment Oy, Petra Pihlainen (sähköisesti)
Järvenpään 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.

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 Hanna 
Valkeapää ja ratkaissut ylitarkastaja Vesa Suominen.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Vuoden 2022 tutkimuspistekartta
Liite 3. Vuoden 2010 tutkimuspistekartta
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Liite 4. Periaatepiirustus puhdistuksen kaivutasoista
Liite 5. Valitusosoitus
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