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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
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Ilmoituksen tekijä
Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristöntoimiala
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu
PL 58 213
00099 Helsingin kaupunki

Puhdistettavan alueen sijainti
Puhdistettava alue sijaitsee Nurmijärven Röykässä osoitteessa 
Parantolatie 31. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöillä, joiden kiinteistötunnukset ovat 
543-409-15-11 ja 543-409-15-5.

Kiinteistön omistaja 
Kiinteistöt omistaa Röykkä Invest 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 29.6.2022. Ilmoitusta 
täydennettiin 30.6.2022.

Aikaisemmat viranomaispäätökset

 Uudenmaan ympäristökeskuksen 10.6.2008 antama päätös 
No YS 770 (UUS-2008-Y-203), joka koski pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta entisen Röykän sairaalan jätetäyttöalueella.
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Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Röykän entinen sairaala, jätetäyttöalue, pilaantuneen maaperän 
kunnostussuunnitelma. Ramboll Finland Oy, 28.6.2022.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria
Puhdistettava kohde on Röykän entisen sairaala-alueen eteläosassa 
sijaitseva jätetäyttöalue. Alueen pinta-ala on noin 2 500 m3.

Röykän entisen sairaalan alueella on toiminut keuhkoparantola ja 
psykiatrinen sairaala. Sairaalan päärakennus on valmistunut vuonna 
1903. Pääosin rakennuskanta on rakennettu vuosina 1903–1980. 
Sairaalan toiminta loppui vuonna 1989. Lämpökeskuksen käytöstä ja 
sairaalajätteiden poltosta syntyneet tuhkat on läjitetty sairaala-alueen 
eteläosassa sijaitsevalle metsäalueelle.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö
Kohteen lähiympäristö on metsää. Jätetäyttöalueen koillispuolella 
sijaitsee osittain tyhjillään oleva pienkerrostalo noin 200 metrin 
etäisyydellä ja sairaalan entinen päärakennus noin 550 metrin 
etäisyydellä.

Sairaala-alue sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella. Alueella on 
voimassa koko kunnan oikeusvaikutukseton yleiskaava KV 22.2.1989. 
Alue on merkitty yleiskaavassa virkistys- ja ulkoilukäyttöä varten (V). 
Kaavan mukaan alueella sallitaan urheilua ja muuta yleistä 
virkistystoimintaa palveleva rakentaminen. Alueen tuleva käyttö ei ole 
tiedossa.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot
Jätetäyttöalueen maanpinta on noin tasolla +100 – +102 m mpy. Alue 
sijaitsee lajittuneen reunamuodostuman päällä, jossa maalajeina ovat 
enimmäkseen hiekka ja sora. Kallion pinta on noin tasolla +92 m mpy.

Sairaala-alue sijaitsee Kiljavan pohjavesialueen (0154352, luokka 1E) 
varsinaisella muodostumisalueella. Pohjaveden pinnankorkeus 
vaihtelee alueella välillä +91 – +101 m mpy. Pohjavesi virtaa 
jätetäyttöalueella etelään ja lounaaseen. Röykän vedenottamo sijaitsee 
noin 800 metrin etäisyydellä jätetäyttöalueesta kaakkoon. 
Vedenottamon ja jätetäyttöalueen välillä ei arvioida olevan hydrologista 
yhteyttä. Röykän vedenottamo ei ole ollut aktiivisessa käytössä vuoden 
2007 alusta alkaen.
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Jätetäytön alueella pohjaveden pinta on noin 12 metrin syvyydellä 
maanpinnasta ja pohjavesikerros on hyvin ohut. Jätetäytön länsipuolella 
sijaitsevan pohjavesiputken PV3 asennusvaiheessa pohjavettä oli 
havaittu kallion päällä noin 0,30 metriä ja myöhemmillä 
tarkastelukerroilla vettä on ollut 0–0,10 metriä.

Entisen sairaalan alue rajoittuu idässä Sääksjärveen, joka sijaitsee 
pohjaveden virtaussuuntaan nähden jätetäytön yläpuolella. Sääksjärven 
rannassa, noin 700 metriä jätetäyttöalueesta koilliseen, sijaitsee 
käytössä oleva porakaivo.

Haitta-aineita koskevat tiedot

Näytteenotto ja -analysointi
Jätetäyttöalueella tehtiin ensimmäisen vaiheen maaperätutkimukset 
26.–30.7.2007. Alueelle tahtiin viisi koekuoppaa (KK1–KK5), joista 
otettiin näytteet pintamaakerroksesta alkaen enintään yhden metrin 
paksuisina näytteinä. Koekuoppien syvyyden olivat 1–3 metriä ja ne 
pyrittiin ulottamaan muuttumattomaan pohjamaakerrokseen. 
Koekuoppien sijainnit valittiin historiatietojen perusteella. Lisäksi 
jätetäyttöalueen läheisyyteen asennettiin pohjavesiputki PV3.

Jätetäytön rajaamista ja haitta-aineiden liukoisuustutkimuksia varten 
tehtiin alueella lisätutkimus 2.10.2007. Lisätutkimuksen aikana kaivettiin 
kolme koeojaa (oja 1–oja 3) ja yksi koekuoppa (KK6). Koeojista 
havainnoitiin maaperän kerrosrakennetta ja jätetäytön laatua. Näytteitä 
otettiin jokaisesta täyttökerroksesta ja muuttumattomasta perusmaasta. 

Koekuoppien, koeojien ja pohjavesiputken sijainnit on esitetty liitteiden 
2. ja 3. karttapiirustuksissa.

Laboratoriossa analysoitiin 12 maanäytteestä metallipitoisuudet (As, Ba, 
Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn ja V), neljästä näytteestä PAH-yhdisteiden 
pitoisuudet, kahdesta näytteestä dibentso-p-dioksiinien ja -furaanien 
(PCDD/F) pitoisuudet ja kolmesta näytteestä PCB-yhdisteiden 
pitoisuudet. Lisäksi tehtiin liukoisuustestit (2-vaiheinen ravistelutesti) 
kolmelle eri jätejakeelle ja analysoitiin orgaanisen hiilen määrä yhdestä 
näytteestä.

Pohjavesiputki PV3 kairattiin kallioon saakka, joka on alueella noin 
12 metrin syvyydellä maanpinnasta. Putkessa oli vuoden 2007 
havaintokerroilla vain 0–10 cm vettä, eikä siitä ollut mahdollista ottaa 
vesinäytettä. Huhtikuussa 2021 vesinäyte saatiin otettua, mutta veden 
määrä oli silloinkin hyvin vähäinen. Pienen vesimäärän vuoksi 
näytteestä voitiin analysoida vain liukoiset metallit ja haihtuvat hiilivedyt 
(VOC).
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Kenttähavainnot ja analyysitulokset

Jätehavainnot
Koekuopissa KK2, KK3 ja KK5 sekä koeojassa 2 todettiin jätekerros, 
joka koostui erilaisista lasipullojen kappaleista, muovista, emaliastioista, 
teräskappaleista, ruiskuista, tuhkasta, maatuneesta orgaanisesta 
jätteestä ja roskista. Jätekerros ulottui noin kahden metrin syvyydelle 
maanpinnasta. Koekuopassa KK5 havaittiin kaivettaessa outoa hajua.

Purkujätettä (tiiltä, betonia, terästä) todettiin koekuopissa KK1, KK3 ja 
KK6 sekä koeojissa 1 ja 3. Sairaalan lämpövoimalan polttokuonaa 
havaittiin koeojassa 1.

Havaintojen perusteella jätetäyttöalue on jaettu kolmeen osa-alueeseen 
seuraavasti:

 Alueella 1 täyttönä on sairaalajäte ja tuhka.
Alueen 1 ala on noin 600 m2 ja jätetäytön paksuus kaksi metriä.
Jätetäytön tilavuus on noin 1 200 m3 (2 400 t).

 Alueella 2 täyttönä on rakennusjäte ja kuonakerros.
Alueen 2 ala on noin 300 m2 ja jätetäytön paksuus noin metrin 
sekä sen alapuolisen kuonakerroksen paksuus noin metrin. 
Jätetäytön tilavuus on noin 600 m3 (1 200 t).

 Alueella 3 täyttönä on jäte. 
Alueen 3 ala on noin 1 200 m2 ja jätetäytön paksuus korkeintaan 
puoli metriä. Jätetäytön tilavuus on noin 400 m3 (800 t).

Koko alueella on jätetäytön alla luonnonmaana hiekka. Erilaisten 
täyttöalueiden arvioidut rajaukset on esitetty liitteen 3. 
karttapiirustuksessa sekä liitteen 4. poikkileikkauspiirustuksessa.

Haitta-ainepitoisuudet
Alueella 1 ylittyi kuparin, nikkelin, sinkin, vanadiinin ja PAH-yhdisteiden 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot, 
kadmiumin ja lyijyn alemmat ohjearvot sekä PCDD/F-yhdisteiden 
kynnysarvo.

Alueella 1 todettu korkein kuparipitoisuus oli 503 mg/kg (KK5), 
nikkelipitoisuus 244 mg/kg (KK5), sinkkipitoisuus 2 452 mg/kg (KK5), 
vanadiinipitoisuus 538 mg/kg (oja 2), kadmiumpitoisuus 13 mg/kg 
(KK5), lyijypitoisuus 360 mg/kg (KK5), PAH-yhdisteiden pitoisuus 
116 mg/kg (oja 2) ja PCDD/F-yhdisteiden pitoisuus 0,000092 mg/kg 
(KK5).

Alueella 2 ylittyi sinkin ylempi ohjearvo, lyijyn alempi ohjearvo ja 
arseenin sekä kuparin kynnysarvot.
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Alueella 2 todettu korkein sinkkipitoisuus oli 436 mg/kg (oja 1), 
lyijypitoisuus 632 mg/kg (oja 1), arseenipitoisuus 7 mg/kg (oja 1) ja 
kuparipitoisuus 131 mg/kg (oja 1).

Alueella 3 ylittyi sinkin alempi ohjearvo ja arseenin, kadmiumin ja lyijyn 
kynnysarvot.

Alueella 3 todettu korkein sinkkipitoisuus oli 2 241 mg/kg (oja 3), 
arseenipitoisuus 6 mg/kg (oja 3), kadmiumpitoisuus 1,7 mg/kg (oja 3) ja 
lyijypitoisuus 84 mg/kg (oja 3).

Kaikilla osa-alueilla jätetäytön alapuolisesta hiekasta otetuissa 
näytteissä alittuivat metallien kynnysarvot.

Pohjavesiputkesta PV3 huhtikuussa 2021 otetusta vesinäytteestä 
analysoidut liukoisten metallien pitoisuudet olivat pieniä ja haihtuvia 
hiilivetyjä ei todettu.

Muut tutkimustulokset
Laboratorioanalyysien perusteella jätteessä olevan orgaanisen 
aineksen määrä on vähäinen: Kaatopaikkakelpoisuustestien mukaan 
liukoisen orgaanisen aineksen pitoisuus (DOC) on 31–55 mg/kg, minkä 
perusteella kaatopaikkakaasun muodostus arvioidaan 
merkityksettömäksi.

Liukoisuustesteillä tutkitut jätejakeiden näytteet olivat:
 sairaalajätteen kokoomanäyte koeojasta 2. syvyydeltä 0–1,2 m,
 tuhkajakeen kokoomanäyte koeojasta 1. syvyydeltä 1,7–1,9 m ja
 rakennusjätteen kokoomanäyte koeojasta 1. syvyydeltä 0–1 m.

Jätejakeiden liukoisuudet olivat pieniä. Rakennusjätteen liukoisuudet 
täyttivät pysyvän jätteen kaatopaikan kriteerit. Sairaala- ja tuhkajätteen 
liukoisuudet täyttivät pysyvän jätteen kaatopaikan kriteerit antimonia 
lukuun ottamatta. Antimonin liukoisuus ylitti molemmissa näytteissä 
pysyvän jätteen kaatopaikan kriteerit mutta täytti tavanomaisen jätteen 
kaatopaikan kelpoisuuden.

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.

Helsingin kaupunki on myynyt Röykän entisen sairaala-alueen, johon 
kuuluu myös jätetäyttöalue. Jätetäyttöalue on tarkoitus puhdistaa siten, 
ettei jätteistä tai pilaantuneista maa-aineksista aiheudu pitkälläkään 
aikavälillä terveys- tai ympäristöhaittaa.
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Alueelta poistetaan kaikki jätetäytöt.

Maaperän haitta-ainepitoisuuksille esitetään puhdistustavoitteita 
seuraavasti:

 metallit ja puolimetallit: valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukainen alempi ohjearvotaso,

 PAH-yhdisteet: valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 
alempi ohjearvotaso,

 PCB-yhdisteet: valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 
kynnysarvotaso tai 0,5 metrin maakerroksella peitettynä alempi 
ohjearvotaso,

 PCDD/F-yhdisteet: 20 ng/kg (tavanomaisen maankäytön 
terveysperusteinen suurin hyväksyttävä pitoisuus, SHPter) tai 
0,5 metrin maakerroksella peitettynä alempi ohjearvotaso ja

 muut työnaikana mahdollisesti todettavat haitta-aineet: 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen kynnysarvotaso, 
ellei puhdistustarvetta ja -tavoitetta määritetä tarkennetulla 
riskinarvioinnilla.

Kun pilaantuneen maaperän puhdistaminen toteutetaan em. 
tavoitetasojen mukaisesti, ei merkittävää suoraa altistumista haitta-
aineille tapahdu. Alueelle jäävien haitta-aineiden pitoisuudet alittavat 
tavanomaisen maankäytön terveysperusteiset suurimmat hyväksyttävät 
pitoisuudet (SHPter). PCB-yhdisteillä ja PCDD/F-yhdisteillä SHPter-taso 
on pienempi kuin alempi ohjearvo. Tämän vuoksi puhdistuksen 
tavoitetaso on ilman peittämistä PCB-yhdisteillä kynnysarvotaso ja 
PCDD/F-yhdisteillä SHPter-taso (20 ng/kg). Mikäli PCB-yhdisteitä tai/ja 
PCDD/F-yhdisteitä sisältävät maat peitetään 0,5 metriä paksulla 
maakerroksella, se estää suoran kontaktin, maansyönnin ja 
ravintokasvien välityksellä tapahtuvan altistuksen, jolloin terveysriskiä ei 
synny, vaikka puhdistustavoitteena käytetään alempaan ohjearvotasoa.

Alueelle jää puhdistuksen jälkeen vain pieniä haitta-ainepitoisuuksia. 
Haitta aineista joillakin metalleilla (Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V) ja PAH-
yhdisteillä (antraseeni ja bentso(a)antraseeni) ekologisin perustein 
määritellyt tavanomaisen maankäytön suurimmat hyväksyttävät 
pitoisuudet (SHPeko) ovat suurempia kuin em. aineiden 
kynnysarvotasot. Mahdolliset alueelle jäävät SHPeko-tason ylittävät 
pitoisuudet ovat kuitenkin hyvin pieniä ja myös pienialaisia ja jäävät 
alueen pohjamaahan, jossa eliöstö on jo sopeutunut ko. pitoisuuksiin. 
Näin ollen alueelle mahdollisesti jäävistä kynnysarvotasot ylittävistä 
pitoisuuksista ei arvioida aiheutuvan ekologista riskiä.

Puhdistuksen päätyttyä alueelle voi jäädä vain pieniä pitoisuuksia 
heikosti kulkeutuvia haitta-aineita. Merkittävää kulkeutumista ei tapahdu 
haihtumalla eikä pinta- tai pohjavesien välityksellä.
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Puhdistuksen tavoitetasot alittavat bentso(a)pyreeniä lukuun ottamatta 
pohjaveden suurimman vaikutuksettoman pitoisuuden (SVPpv). 
Bentso(a)pyreenillä tavoitetaso (2 mg/kg) ylittää hieman SVPpv-arvon 
(0,66 mg/kg). Pohjavesi sijaitsee kuitenkin noin 10 metrin syvyydessä ja 
alueelle mahdollisesti jäävän bentso(a)pyreenin määrä on hyvin pieni ja 
kulkeutuvuus maaperässä hyvin heikkoa, joten siitä ei arvioida 
aiheutuvan riskiä alueen pohjavedelle.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Työn toteuttaminen
Puhdistusmenetelmänä on jätteiden ja jätteensekaisen maa-aineksen 
poisto kaivamalla. Poistettavien pilaantuneiden maiden ja jätteiden 
määrä on noin 2 400 m3.

Kaivu toteutetaan kuivakaivuna. Tarvittaessa kaivantoa kuivatetaan 
pumppaamalla.

Kaivu ulotetaan niin syvälle kuin on tarpeellista puhdistustavoitteen 
saavuttamiseksi. Alustavasti kaivu rajataan aistinvaraisesti puhtaalta 
vaikuttavaan pohjamaan pintakerrokseen ja reunapenkereisiin. 
Kaivurajan puhtaus tarkistetaan jäännöspitoisuusnäytteenotolla. Kaivua 
syvennetään tai laajennetaan ohuina kerroksina, kunnes puhdistuksen 
tavoitepitoisuudet saavutetaan.

Kaivantojen täyttö ei ole välttämätöntä. Kaivantojen reunat luiskataan 
riittävän loiviksi siten, että ne eivät aiheuta vaaraa tai haittaa tulevalle 
toiminnalle. Täyttötarve arvioidaan myöhemmin erikseen.

Jätteiden ja kaivettujen maa-ainesten käsittely
Pilaantuneen maa-aineksen yläpuolella olevat mahdolliset puhtaat 
pintatäyttökerrokset poistetaan. Puhtaat pintamaat läjitetään lähialueelle 
ja käytetään kaivantojen täytöissä, mikäli niiden geotekninen laatu on 
riittävän hyvä. Puhtaita pintamaita arvioidaan olevan vain pieniä määriä, 
koska jätekerrokset alkavat kohteessa yleensä heti pinnasta.

Pilaantuneet massat lajitellaan kaivun aikana eri jakeisiin jätteen tyypin 
mukaan (sairaalajäte, tuhka ja jäte). Jätemassat kaivetaan joko suoraan 
autoihin poiskuljetettavaksi tai läjitetään pilaantuneelle alueelle kasoihin 
jatkotutkimuksia ja mahdollista esikäsittelyä varten.

Kaivun yhteydessä kaivumaista pyritään erottelemaan suuret kivet ja 
suuret yksittäiset jätejakeet. Jakeet erotellaan esimerkiksi harakauhalla.
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Työmaalla ei varsinaisesti välivarastoida pilaantuneita maita. 
Kaivualueella varastoidaan tarvittaessa pieniä määriä kaivumassoja 
niiden laadun varmentamisen (analyysien kesto) vaatimaksi ajaksi.

Puhdistustavoitteet alittavia maa-aineksia voidaan välivarastoida 
alueella rajoituksetta työn ajan.

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset ja jätejakeet kuljetetaan paikkaan, 
jolla on lupa ottaa vastaan kyseisiä aineksia. Puhdistuksen vuoksi 
mahdollisesti kaivettavat jätteettömät puhtaat maa-ainekset ja 
kynnysarvotason ylittävät, mutta puhdistustavoitteet alittavat ns. 
kynnysarvomaat käytetään ensisijaisesti alueen täyttöihin ja 
toissijaisesti viedään ulkopuoliseen loppusijoitukseen. Kaivumaista 
erotellut mahdolliset suuret kivet käytetään alueen täyttöihin.

Pilaantuneiden maa-ainesten ja jätteiden kuormille laaditaan 
siirtoasiakirjat.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu
Työmaalle nimetään valvoja, joka ohjaa kaivua ja valvoo puhdistusta. 
Valvoja vastaa massojen toimittamisesta oikeaan loppusijoituspaikkaan. 
Työnaikainen laadunvalvonta tehdään kenttä- ja laboratorioanalyysein.

Kaivun aikana otetaan näytteitä pilaantuneen alueen laajuuden ja 
poistettavien massojen laadun tarkentamiseksi.

Näytteitä otetaan koekuopista, kasalle kaivetuista maista/jätetäytöistä 
ja/tai kaivurintauksista. Näytteistä tehtävät analyysit määritellään 
aikaisempien tutkimustulosten ja työnaikaisten havaintojen perusteella. 
Maa-ainesten ja jätetäyttöjen VOC-pitoisuudet tutkitaan koko alueen 
kattavasti.

Jätetäyttöalueen tutkimusten ja kaivun aikana seurataan tarvittaessa 
kaatopaikkakaasuja alueen ilmassa.

Mikäli alueella kaivetaan voimakkaasti haisevia massoja, seurataan 
hajuja puhdistusalueen rajoilla ja ympäristössä. Jos aistinvaraisesti 
havaitaan voimakkaita tai ärsyttäviä kaatopaikkakaasuja, työ 
keskeytetään ja kaatopaikkakaasujen seuranta aloitetaan. Tällöin 
kaatopaikkakaasuista seurataan metaanin, rikkivedyn ja syaanivedyn 
pitoisuuksia sekä kokonaishiilivetypitoisuuksia.

Pilaantuneen maan poistamisen jälkeen maaperän jäännöspitoisuudet 
tarkistetaan ottamalla kaivannon pohjasta ja seinämistä edustavia 
kokoomanäytteitä. Kaivannon pohjasta jäännöspitoisuusnäytteet 
otetaan enintään 400 m2 alueista ja seinämistä enintään 30 metrin 
matkalta.
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Kaikki jäännöspitoisuusnäytteet analysoidaan laboratoriossa. Näytteistä 
analysoidaan niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita ko. kaivualueella 
on havaittu kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina.

Vesien käsittely 
Kaivantovesien käsittelytarve on alueella hyvin epätodennäköinen, 
koska alueen pohjamaa on suhteellisen hyvin vettä läpäisevää. Mikäli 
kaivantoihin kertyy vettä kaivua haittaavassa määrin, poistetaan vesi 
pumppaamalla.

Vedet johdetaan jätevesiviemäriin esikäsittelyn (esimerkiksi hiekan- tai 
öljynerotin) jälkeen. Lähin viemäri sijaitsee noin 200 metriä 
suunnittelukohteesta itään/koilliseen. Vesien viemäriin johtaminen, 
näytteenotto ja haitta-aineanalyysit sekä tarvittava esikäsittely tehdään 
Nurmijärven veden ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti 
vedet viedään ulkopuoliseen luvanvaraiseen käsittelylaitokseen.

Puhdistamisen terveys- ja ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy
Sivullisten pääsy puhdistettavalle alueelle estetään aitaamalla työmaa.

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

Työnaikaista pölyämistä estetään peittämällä välivarastokasat 
tarvittaessa ja kastelemalla kaivettavia maita tarvittaessa. Voimakkaalla 
tuulella ja sateella työt keskeytetään tarvittaessa. Ajoreitille tehdään 
tarvittaessa murskepatja, joka vähentää kiintoaineksen kulkeutumista 
yleiselle tielle.

Työntekijöille hankitaan olosuhteet huomioon ottaen tarpeelliset 
suojavarusteet, jotka ovat työturvallisuus- ja työsuojeluohjeiden 
mukaiset. Suojautumisen tasoa voidaan muuttaa olosuhteiden 
muuttuessa. Työmaalla varaudutaan hengityssuojaimin sekä kaasujen 
mittaamiseen ilmasta (mm. H2S, HCN, VOC).

Pilaantuneiden maiden kaivantojen alueilla on syöminen, juominen ja 
tupakointi kielletty. Nämä ovat sallittuja työmaan näille erikseen 
osoittamissa paikoissa.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin
Mikäli pilaantuneisuus jatkuu alueen ulkopuolelle, otetaan yhteys 
ympäristöviranomaisiin ja neuvotellaan jatkotoimenpiteistä.

Mikäli kaivun tai näytteenoton yhteydessä todetaan ilmassa merkittäviä 
määriä kaatopaikkakaasuja, syaani- tai rikkivetyä tai VOC-yhdisteitä, 
otetaan yhteys ympäristöviranomaisiin. Kyseisen alueen kaivu 
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keskeytetään ja kaivukohta peitetään tilapäisesti maakerroksella. 
Selvitetään ongelma-alueen laajuus ja tarvittavat toimenpiteet (esim. 
hallikaivu ja kaasujen käsittely).

Mikäli maaperästä löytyy merkittäviä määriä tunnistamatonta jätejaetta, 
aineksen kaivu keskeytetään. Aineksesta otetaan näytteet kvalitatiivisia 
laboratorioanalyysejä varten. Laadun selvittyä selvitetään ainekselle 
vastaanottopaikka.

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

Mikäli tavoitetason ylittäviä pitoisuuksia löytyy syvältä pohjamaasta, 
otetaan yhteys ympäristöviranomaisiin. Tehdään tarkennettu riskinarvio 
puhdistustavoitteiden määrittelemiseksi tarkemmin ja päivitetään 
puhdistuksen toteutustapaa riskinarvioinnin mukaiseksi.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Puhdistustyön aloituksesta tiedotetaan Uudenmaan ELY-keskusta ja 
Nurmijärven ympäristökeskusta. Tiedottaminen tehdään kirjallisesti 
viikkoa ennen puhdistustyön aloitusta.

Työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa, jossa esitetään ainakin 
seuraavat asiat:

 tiedot alueelta poisviedyistä massoista (määrä, alkuperä, 
pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta),

 tiedot otetuista näytteistä (näytteenottaja, ajankohta, 
näytepisteen sijainti, tutkimusmenetelmä ja tulokset),

 toteutuneet kaivualueet,
 havainnot mahdollisista kaatopaikkakaasuista,
 hajuhavainnot sekä
 erikoiset havainnot ja poikkeamat suunnitelmista ja syyt 

poikkeamiin.

Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla.

Puhdistustyöstä laaditaan loppuraportti, jossa esitetään ainakin 
seuraavat asiat:

 tunnistetiedot,
 työn vastuuhenkilöt,
 muut hankkeeseen osallistuneet tahot,
 poistettujen massojen määrä ja haitta-ainepitoisuudet sekä 

vastaanottopaikat,
 puhdistustyön toteutus,
 työnaikaiset tutkimustulokset,
 kartta puhdistetuista alueista ja jäännöspitoisuustiedot,



UUDELY/9119/2022 11/27

 alueelle mahdollisesti jääneet pilaantuneet massat, niiden 
määrä, pitoisuudet ja sijainti sekä rakennetut huomiorakenteet,

 hyötykäytettyjen kynnysarvopitoisuudet ylittävien kaivumassojen 
määrä ja sijainti,

 kaivantovesien käsittely- ja johtaminen,
 puhdistuksen aikataulu ja
 mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta tai päätöksestä.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Nurmijärven kunnassa 
sijaitsevien kiinteistöjen 543-409-15-11 ja 543-409-15-5 pilaantuneen 
maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja hyväksyy sen 
seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1. Kiinteistöiltä 543-409-15-11 ja 543-409-15-5 on poistettava maa-

ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät seuraavat tavoitetasot:

 metallien ja puolimetallien tavoitetaso on valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukainen alempi ohjearvotaso,

 PAH-yhdisteiden tavoitetaso on valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukainen alempi ohjearvotaso,

 PCB-yhdisteiden tavoitetaso on valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukainen kynnysarvotaso tai 0,5 metrin 
maakerroksella peitettynä alempi ohjearvotaso ja

 PCDD/F-yhdisteiden tavoitetaso on 20 ng/kg tai 0,5 metrin 
maakerroksella peitettynä alempi ohjearvotaso.

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

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

8. Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on 
alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava 
edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.

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

aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä määräyksen 1. 
mukaisia puhdistuksen tavoitetasoja. Hyötykäytettäviä maa-aineksia ei 
saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen.

10. Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää 
edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä. 
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11. Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
hyödyntämispaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 20. 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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Pohjavesitarkkailu
16. Puhdistuksen päätyttyä on pohjavesiputkesta PV3 otettava vesinäyte, 

mikäli putkessa on pohjavettä. Vesinäytteestä on analysoitava 
vähintään liukoisten metallien ja puolimetallien sekä VOC-yhdisteiden 
pitoisuudet. Mikäli putken antoisuus on riittävä, on vesinäytteestä 
analysoitava myös muiden puhdistetun alueen maaperässä todettujen 
haitta-aineiden pitoisuudet.

Pohjavesinäytteenoton sekä maaperän tutkimus- ja 
puhdistustoimenpiteiden yhteydessä tehtyjen havaintojen ja 
tutkimustulosten perusteella on laadittava selvitys pohjaveden 
jatkotarkkailutarpeesta.

Raportti toteutetusta pohjavesinäytteenotosta ja selvitys pohjaveden 
jatkotarkkailutarpeesta on liitettävä määräyksessä 20. edellytettyyn 
loppuraporttiin.

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

18. Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan kohonneina 
pitoisuuksina muita kuin aiemmissa tutkimuksissa todettuja haitta-
aineita, kaikkea pilaantunutta maa-ainesta ei pystytä poistamaan tai 
havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa 
mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista 
ilmoitettava viipymättä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Nurmijärven 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistöjen omistajalle 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

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

20. 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, 
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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 
Nurmijärven kunnan 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 
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 esitetty maaperän puhdistustarpeen arvioinnin tulee 
täyttää asetuksen vaatimukset.
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Alueen maaperässä on todettu kohonneita pitoisuuksia metalleja ja 
puolimetalleja, PAH-yhdisteitä, PCB-yhdisteitä sekä dioksiineja ja 
furaaneja (PCDD/F). Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä ko. 
haitta-aineille säädetyt kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot 
on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Metallien ja puolimetallien, PAH-yhdisteiden, PCB-
yhdisteiden sekä PCDD/F-yhdisteiden 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
Sinkki 200 250 400
Vanadiini 100 150 250
Antraseeni 1 5 15
Bentso(a)antraseeni 1 5 15
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15
Bentso(k)fluoranteeni 1 5 15
Fenantreeni 1 5 15
Fluoranteeni 1 5 15
Naftaleeni 1 5 15
PAH-yhdisteet 15 30 100
PCB-yhdisteet 0,1 0,5 5
PCDD-PCDF-PCB 0,00001 0,0001 0,0015

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 haitta-ainekohtaiset tavoitetasot, jotka vastaavat 
kynnysarvoja, alempia ohjearvoja tai tavanomaisen maankäytön 
terveysperusteista suurinta hyväksyttävää pitoisuutta. 
Puhdistustavoitteet on katsottu riittäviksi alueelle laaditun 
riskinarvioinnin perusteella. (Määräys 1.)
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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-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.,16. ja 17.)

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.–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.)
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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 
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 
maa-ainesten hyötykäyttö puhdistettavalla alueella. Maita ei kuitenkaan 
saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen, jottei niistä 
aiheudu riskiä orsi-/pohjaveden laadulle. 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.)

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 
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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.)

Pohjavesitarkkailulla varmistetaan alueella tehtävien 
kaivutoimenpiteiden vaikutusta pohjaveden laatuun. Mahdollinen 
jatkotarkkailutarve harkitaan saatujen maaperä- ja pohjavesitietojen 
perusteella. (Määräys 16.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä 
säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 17.–20. 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, haitta-
aineita on kulkeutunut arvioitua laajemmalle tai kaikkea pilaantunutta 
maa-ainesta ei pystytä poistamaan. Tämän vuoksi 
valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräys 18.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 19. ja 20.)

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
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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 31.7.2027 saakka. Päätös korvaa 
Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksen No YS 770/10.6.2008.

Kyseessä on kertaluontoinen ja suhteellisen lyhytkestoinen 
puhdistustoimenpide. 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
Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
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Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu
Johanna Hytönen (sähköisesti)

Tiedoksi
Röykkä Invest Oy, c/o Lakitoimisto Kropsu Oy, Mechelininkatu 3a, 
00100 Helsinki
Nurmijärven kunnan 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 5. 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 yksikön päällikkö Timo Kinnunen.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Maaperän tutkimuspisteiden ja pohjavesiputken sijaintipiirustus
Liite 3. Maaperän tutkimuspisteiden ja pohjavesiputken sekä erilaisten 
täyttöalueiden rajausten sijaintipiirustus
Liite 4. Jätetäytön poikkileikkauspiirustus
Liite 5. Valitusosoitus 
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LIITE 5. 

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


Tämä asiakirja UUDELY/9119/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/9119/2022  har 
godkänts elektroniskt

Ratkaisija Kinnunen Timo 28.07.2022 09:17

Esittelijä Valkeapää Hanna 28.07.2022 08:11


