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

Ilmoituksen tekijän nimi
EKE-Rakennus Oy
Piispanportti 11
02240 Espoo

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Espoon Piispanmäessä osoitteessa 
Piispanmäentie 1. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on 49-
22-289-2. Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Piispanmäentie 1, joka on 
ilmoituksen tekijän omistuksessa.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Kiinteistöllä on todettu pilaantunutta maa-ainesta maaperätutkimuksissa 
vuosina 2006, 2010 ja 2014. Kiinteistöllä on tarkoitus aloittaa 
asuinkerrostalon rakentaminen, jonka takia maaperän puhdistus on 
tullut ajankohtaiseksi.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on 
tehtävä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen 
puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan 
ELY-keskus) 19.5.2021. 

Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta kiinteistöllä
Kiinteistöllä on sijainnut omakotitalo ja talousrakennus, jossa on ollut 
työkoneiden varastointia. Omakotitalossa on ollut öljylämmitys ja 
alkuperäinen öljysäiliö on sijainnut maaperässä ja uudempi 
rakennuksen sisällä. Kiinteistöllä toimi 1980-1990-luvuilla Karsta 
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Karhu Oy, joka tuotti muun muassa messinkijätettä noin 2 t vuodessa. 
Kiinteistön rakennukset purettiin vuoden 2010 syksyllä. Entisen 
talousrakennuksen perustuksia on vielä paikoittain maaperässä.

Nykytilassa kohde on joutomaana luonnontilaisessa kunnossa. 

Kohteeseen on suunniteltu rakennettavaksi asuinkerrostalo 
pihakannella ja pihakannen alapuoleisella pysäköintihallilla. 
Rakennettavan asuinkerrostalon katutasoon sijoitetaan rakennuksen 
yhteiskäyttötiloja mm. kerhotilat, pesula- ja kuivaustilat, irtainvarastot 
yms. Kiinteistön pihakannelle tullaan sijoittamaan lasten leikkipaikkoja.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Kiinteistö rajautuu pohjoisessa Kuitinmäentiehen, idässä 
Piispanmäentiehen ja etelässä Piispantilankujaan. 

Lähin asutus sijaitsee Piispanmäentien toisella puolella kiinteistöstä 
itäkaakkoon.

Kiinteistö on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (kaavamerkintä AK).

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet

Maaperä
Maanpinta on korkeimmillaan tontin kaakkois- ja eteläosassa tasolla 
+ 11,8 m mpy. Maanpinnan taso laskee pohjoiseen ja lounaaseen päin 
tasolle +7,6 m mpy.

Kohteen maaperä on Geologian tutkimuskeskuksen maankamara 
kartan mukaan osin kalliomaata ja osin savimaata. 

Vuonna 2020 tehtyjen pohjatutkimusten mukaan maanpinnalla on 
humusta, jonka alla on sekalaista täyttömaata. Pintakerroksen (0-1 m) 
alapuolella on vaihtelevasti hiekkaa, silttiä ja savea. Pintakerroksen 
alapuoliset kerrokset vaihtelevat. Lounaisosassa on noin 4 metrin 
syvyyteen ulottuva hiekka- ja koheesiomaakerros ja kaakkoisosassa 
savikerros, jonka paksuus on 0-3 m. Savea ei pohjatutkimuksien 
mukaan ole länsipuolella. 

Maaperätutkimuksissa kairaus on päättynyt kallionpintaan tai kivisen 
hiekka-/moreenikerrokseen 0,3-5,7 metrin syvyydellä maanpinnasta. 
Porakonekairauksin varmistettu kalliopinta vaihtelee +5,6-+9,5 m mpy 
välillä. Kallio laskee kohteessa lounaaseen.

Pohja- ja pintavesi
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu 
pohjavesialue on luoteessa noin 1,3 kilometrin päässä sijaitseva 
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Puolarmetsä (0104902). Puolarmetsä on merkitty vedenhankintaa 
varten tärkeäksi pohjavesialueeksi, mutta se on toiminut vuoden 1995 
jälkeen vain varavedenottamona.

Kohteesta noin 0,5 kilometriä länteen sijaitsee Finnoonoja ja noin 0,5 
kilometriä etelään sijaitsee Tiistilänoja. Finnoonoja ja Tiistilänoja 
laskevat Nuottalahteen. Nuottalahti on pääasiassa 
pienvenesatamakäytössä.

Kohteeseen on asennettu vuonna 2020 pohjavesiputki. Vuonna 2020 
mitattu pohjaveden korkeus oli +7,15 m mpy. Maanpinnan taso putken 
kohdalla on +8,4 m mpy.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 WestPro CC Oy, Piispanmäentie 1, Espoo, Selvitys, Geomap Oy 
24.11.2006

 Autocarrera Ab, Piispanmäentie 1, Espoo, Ympäristötekninen 
perusselvitys, Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy 3.11.2010

 Oy Autocarrera Ab, Piispanmäentie 1, 02240 Espoo, Pima selvitys, 
Taratest Oy 5.8.2014

 EKE-Rakennus Oy, Piispanmäentie 1, Espoo, Pilaantuneen 
maaperän puhdistuksen yleissuunnitelma, Sipti Environment Oy 
17.5.2021

Pilaantumista koskevat tiedot

Maaperätutkimukset
Kohteessa on tehty pilaantuneen maaperän tutkimuksia vuosina 2006, 
2010 ja 2014. Vuonna 2006 otettiin näytteitä kuudesta 
tutkimuspisteestä, vuonna 2010 kahdeksasta tutkimuspisteestä ja 
vuonna 2014 kahdeksasta tutkimuspisteestä. Tutkimuspisteiden sijainnit 
on esitetty liitteen 2 karttapiirustuksessa.

Näytteistä analysoitiin laboratoriossa valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset alkuaineet (18 kpl), PAH-yhdisteet (10 kpl), 
bensiinihiilivedyt (C5-C10) (17 kpl) ja öljyhiilivedyt (C10-C40) (22 kpl).

Tutkimustulokset

Vuosi 2006
Pisteessä 5 syvyydellä 0-0,4 m todettiin valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot ylittävät pitoisuudet 
öljyhiilivetyjen keskitisleitä (330 mg/kg) ja raskaita öljyjakeita 
(710 mg/kg).
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Vuosi 2010
Näytepisteessä PT KK 1 syvyydellä 1,0-2,5 m todettiin ylemmän 
ohjearvon ylittävä pitoisuus öljyhiilivetyjen keskitisleitä (1 180 mg/kg). 
Syvyydellä 2,5-3,0 m todettiin ylemmän ohjearvon ylittävä öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden pitoisuus (4 830 mg/kg), alemman ohjearvon ylittävä 
raskaiden öljyjakeiden pitoisuus (1 300 mg/kg) ja kynnysarvon ylittävä 
arseenin pitoisuus (11 mg/kg).

Näytepisteessä PT KK3 syvyydellä 0,5-1,5 m todettiin kynnysarvon 
ylittävä arseenin pitoisuus (35 mg/kg). 

Näytepisteessä PT KK 4 syvyydellä 0,0-0,5 m todettiin ylemmän 
ohjearvon ylittävä sinkin pitoisuus (260 mg/kg), alemman ohjearvon 
ylittävä kuparin pitoisuus (200 mg/kg) ja kynnysarvot ylittävät 
pitoisuudet arseenia (13 mg/kg), lyijyä (87 mg/kg) ja antimonia 
(7,2 mg/kg). Myös öljyhiilivetyjen C10-C40 summapitoisuus (550 mg/kg) 
ylitti kynnysarvon. Syvyydellä 0,5-1,2 m todettiin kynnysarvon ylittävä 
pitoisuus arseenia (46 mg/kg).

Näytepisteessä PT KK 5 syvyydellä 0,0-0,3 m todettiin kynnysarvon 
ylittävä arseenin pitoisuus (6,5 mg/kg).

Näytepisteessä PT KK 7 syvyydellä 0,0-1,0 m todettiin kynnysarvon 
ylittävä arseenin pitoisuus (23 mg/kg).

Vuosi 2014
Näytepisteessä TT P1 syvyydellä 0-0,1 m todettiin bentso(a)pyreeniä 
kynnysarvon ylittävä pitoisuus (0,45 mg/kg),

Näytepisteessä TT P2 syvyydellä 0-1 m todettiin bentso(a)pyreeniä   
alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus (2,3 mg/kg) ja kynnysarvot 
ylittävät pitoisuudet arseenia (19 mg/kg), fenantreenia (3,0 mg/kg), 
fluoranteenia (4,9 mg/kg), bentso(a)antraseenia (2,0 mg/kg) 
bentso(k)fluoranteenia (1,5 mg/kg). Myös PAH-yhdisteiden 
summapitoisuus (25,2 mg/kg) ylitti kynnysarvotason. Syvyydellä 1-2 m 
todettiin arseenia kynnysarvon ylittävä pitoisuus (43 mg/kg).

Näytepisteessä TT P3 syvyydellä 0-1 m todettiin kynnysarvot ylittävät 
pitoisuudet arseenia (11 mg/kg), kuparia (130 mg/kg) ja sinkkiä 
(230 mg/kg).

Näytepisteessä TT P4 syvyydellä 0-1 m todettiin arseenia kynnysarvon 
ylittävä pitoisuus (15 mg/kg).

Näytepisteessä TT P5 syvyydellä 0-1 m todettiin arseenia kynnysarvon 
ylittävä pitoisuus (23 mg/kg).

Näytepisteessä TT P6 syvyydellä 0-1 m todettiin ylemmän ohjearvon 
ylittävä kuparin pitoisuus (320 mg/kg) ja kynnysarvot ylittävät 
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pitoisuudet arseenia (28 mg/kg), fenantreenia (3,4 mg/kg), fluoranteenia 
(3,9 mg/kg), bentso(a)antraseenia (1,4 mg/kg), bentso(k)fluoranteenia 
(1,1 mg/kg) ja bentso(a)pyreeniä (1,5 mg/kg). Myös PAH-yhdisteiden 
summapitoisuus (19,3 mg/kg) ylitti kynnysarvon. Syvyydellä 1-2 m 
todettiin arseenia kynnysarvon ylittävä pitoisuus (31 mg/kg).

Näytepisteessä TT P7 syvyydellä 0-1 m todettiin ylemmän ohjearvon 
ylittävä kuparin pitoisuus (550 mg/kg) kynnysarvot ylittävät pitoisuudet 
sinkkiä (240 mg/kg) ja bentso(a)pyreeniä (0,31 mg/kg).

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
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.

Puhdistustarve ja tavoitteet
Puhdistuksen tavoitteena on poistaa alueelta haitta-ainepitoiset maa-
ainekset siihen pitoisuustasoon, että maasta ei aiheudu tulevassa 
käytössä riskiä alueen käyttäjille tai ympäristölle.

Alue tulee jatkossa toimimaan asuinkerrostaloalueena. Kiinteistöllä 
suoritetaan tulevan asuinrakentamisen myötä suurelta osalta aluetta 
massanvaihto kallioon saakka. Kiinteistön länsi-lounaispäässä 
massanvaihto suoritetaan tasolle +5,5 tai kunnes selkeästi pilaantunut 
maa-aines on poistettu. 

Puhdistuksen tavoitteena on poistaa kaikki pitoisuudeltaan 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon 
ylittävät maat. Suuri osa maista poistuu jo rakentamisen vaatiman 
kaivun yhteydessä. Lisäksi kaikki haitta-aineilta selvästi haisevat maat 
poistetaan.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen

Käytettävä puhdistusmenetelmä on massanvaihto, sillä suuri osa maista 
tullaan kaivamaan rakentamisen takia. Kohteesta poistetaan 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemman ja ylemmän 
ohjearvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia (kupari, sinkki, PAH-yhdisteet 
ja öljyhiilivedyt) sisältävät maamassat. Maaperän 
pilaantuneisuusselvitysten ja puhdistuksen aikaisen näytteenoton 
perusteella todetut tavoitetasot ylittävät maat poistetaan, kunnes 
saavutetaan puhdistustavoitteet. Kaivannot täytetään tarvittaessa 
puhtailla, kohteeseen geoteknisesti soveltuvilla mailla. Kaivutyöt 
toteutetaan asetetun puhdistustavoitteen vaatimassa laajuudessa. 
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Puhdistus päättyy, kun kaikki haitta-ainepitoisuudeltaan 
puhdistustavoitteet ylittävät maamassat on poistettu. Mikäli kaikkia 
pilaantuneita maamassoja ei voida poistaa esimerkiksi kohdekiinteistön 
ulkopuolella sijaitsevien katualueiden pohjamaista tai kaivuteknisistä 
syistä, pyritään maaperään jäävien pilaantuneiden maa-ainesten määrä 
ja haitta-ainepitoisuudet selvittämään lisätutkimuksin. Tutkimustulosten 
perusteella laaditaan riskinarvio, jonka johtopäätöksenä esitetään 
mahdollinen jatkotoimenpidetarve.

Mikäli kohteeseen jää esimerkiksi kaivuteknisistä syistä maa-aineksia, 
joissa todetaan puhdistustavoitteet ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita, 
tarkastellaan haitta-aineista mahdollisesti aiheutuvat riskit ja sitä kautta 
tarve mahdolliselle eristerakenteelle.

Puhdistus on tarkoitus aloittaa kesäkuun lopussa 2021. Puhdistuksen 
kestoksi on arvioitu 2-3 viikkoa erikseen toteutettuna. Jos työ tehdään 
rakentamisen aikana, voi kesto olla pidempi. PIMA-kaivutöiden toteutus 
sekä aikataulu pyritään suunnittelemaan niin, että työt saadaan 
toteutettua sujuvasti ja keskeytyksettä.

Työnaikainen näytteenotto

Pilaantuneen maaperän kaivutyöt suunnitellaan kohdekiinteistöllä 
aiemmin tehtyjen ympäristöteknisten tutkimusten perusteella. 
Puhdistuksen aikana ympäristötekninen valvoja valvoo pilaantuneen 
maaperän kaivutöitä ja ohjaa puhdistusta säännöllisin väliajoin otettavin 
seurantanäyttein. Haitta-ainepitoisuuksia tutkitaan sekä 
kenttämittauksin (PID ja PetroFlag) että laboratoriotutkimuksin.

Kiinteistön länsipäädyn tutkimattomalle alueelle tehdään tarkentavia 
koekuoppatutkimuksia pilaantuneisuuden laajuuden varmistamiseksi. 
Valikoiduista näytteistä analysoidaan valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset alkuaineet (metallit), PAH-yhdisteet, 
bensiinihiilivedyt ja öljyhiilivedyt.

Seurantanäytteistä analysoidaan ne haitta-aineet, joita on kyseisellä 
puhdistusalueella todettu alemmat ohjearvotasot ylittävinä 
pitoisuuksina. Lisäanalyysejä voidaan teettää myös kaivujen aikaisten 
kenttähavaintojen perusteella.

Kohteen käyttöhistorian ja aiempien tutkimusten perusteella näytteistä 
analysoitavia haitta-aineita ovat ainakin öljyhiilivedyt C10-C40, VNa 
214/2007 mukaiset alkuaineet (metallit) sekä tarvittaessa PAH-
yhdisteet.

Puhdistuksen lopputulos varmistetaan jäännöspitoisuusnäytteillä, joita 
otetaan kaivantojen seinämistä sekä pohjamaasta. 
Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan edustavasti siten, että kohteeseen 
mahdollisesti jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat luotettavasti 
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selvitettyä. Tulevien rakennusten pohjarakenteiden alueella edustavaksi 
jäännöspitoisuusnäytteenoton tiheydeksi arvioidaan yksi kokoomanäyte 
per 200 m2 ala. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan kyseisellä 
kaivualueella alemmat ohjearvot ylittävinä pitoisuuksina todetut haitta-
aineet.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely

Maa-ainekset erotellaan haitta-ainepitoisuustasojen mukaisesti. 
Maamassat toimitetaan vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa 
vastaanottaa kohteessa todetuin haitta-ainepitoisuuksin pilaantuneita 
maamassoja. Puhdistusalueen maaperässä mahdollisesti esiintyvät 
jätejakeet erotellaan vastaanottopaikan vaatimusten mukaisesti maa-
aineksista ja toimitetaan erikseen asianmukaiseen käsittelyyn. 

Kaivettavia maamassoja voidaan hyötykäyttää kiinteistön sisäisessä 
maanrakentamisessa ja kaivantojen uudelleentäytöissä seuraavin 
reunaehdoin: 

 Kohteessa ei hyötykäytetä haitta-ainepitoisuuksiltaan 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat 
ohjearvotasot ylittäviä maamassoja.

 Selvästi haitta-aineilta haisevia maita ei hyötykäytetä 
kohdekiinteistöllä.

 Päällystämättömillä alueilla tai lasten leikkipaikoilla ei 
hyödynnetä kynnysarvon ylittäviä maita ylimmässä 0,5 metrin 
kerroksessa.

 Hyötykäytettävien maamassojen tulee täyttää tulevan 
rakentamisen asettamat geotekniset vaatimukset.

Hyötykäytettävien maa-ainesten laatua valvotaan tarvittaessa 
lisänäytteenotoin. 

Pilaantumattomia (haitta-ainepitoisuudet alle alemman ohjearvotason) 
maa-aineksia voidaan varastoida kohdekiinteistöllä odottamassa 
hyödyntämistä kaivannon täytöissä. Pilaantuneiksi todettuja tai haisevia 
maamassoja välivarastoidaan vain, mikäli se on niiden tarkemman 
luokittelun (esimerkiksi analyysitulosten odotus) tai täyden kuorman 
odottamisen kannalta välttämätöntä.

Pilaantuneisuuden leviämisen ehkäisemiseksi välivarastointi pyritään 
toteuttamaan jo pilaantuneeksi todetulla alueella. Välivarastointi 
toteutetaan niin, ettei kyseisten maa-ainesten sisältämien haitta-
aineiden kulkeutuminen aiheuta terveysriskiä kohdekiinteistön lähistöllä 
ympäristössä oleileville ihmisille. Maa-ainesten mahdollinen pölyäminen 
estetään tarvittaessa peittämällä tai kostuttamalla maata.

Pilaantuneiden maiden kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. 
Ajoneuvojen renkaat puhdistetaan tarvittaessa pilaantuneiden massojen 
leviämisen estämiseksi. Alueelta poistettaville maakuormille laaditaan 
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yksilöidyt pilaantuneen maa-aineksen siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirjoja 
säilytetään vähintään kolme vuotta työn hyväksymisestä valvojan 
arkistossa.

Pilaantuneen veden käsittely

Jos vesiä joudutaan pumppaamaan, otetaan kaivantoihin kertyvistä 
vesistä vesinäytteet. Jos kuivanapito on jatkuvaa, otetaan näytteet 
säännöllisesti (noin 1 näyte/vko). Näytteistä analysoidaan kyseisessä 
kaivannossa alemmat ohjearvot ylittävinä pitoisuuksina todetut haitta-
aineet sekä kiintoaine. Vesien käsittelytarve määritellään 
analyysitulosten perusteella. Kaivantovedet voidaan johtaa 
jätevesiviemäriverkostoon viemäriverkon omistajalta (Helsingin Seudun 
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä) haettavan luvan perusteella. Mikäli 
kaivantovesien haitta-ainepitoisuudet ylittävät viemäriverkon omistajan 
asettamat raja-arvot, voidaan vedet johtaa esimerkiksi öljynerottimen 
kautta tai poistaa kaivannoista imuauton avulla.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Puhdistustöiden toteutuksessa noudatetaan laadittuja suunnitelmia ja 
yleisiä työturvallisuussäädöksiä. Mahdollisia riskitilanteita voi aiheutua 
työntekijöiden sekä yleisten katualueiden käyttäjien altistumisesta, 
työmaaliikenteestä sekä kaivannoista. Työntekijöiden altistuminen 
vältetään asianmukaisilla suojaimilla. Työntekijät käyttävät lain 
edellyttämiä varoitusvaatteita sekä suojavarusteita puhdistusalueella. 
Työmaaliikenteen riskejä vähennetään selkeillä opasteilla ja 
ohjauksella. Työmaa-alue aidataan ulkupuolisten pääsyn estämiseksi, 
ja aitaukset varustetaan pilaantuneen maaperän kaivusta kertovin 
kyltein.

Puhdistustyöhön osallistuvat työntekijät käyttävät työmaavarusteita 
(turvakengät, suojalasit, kypärä, työvaatteet) sekä ehjiä hanskoja. 
Tarvittaessa haihtuvilta yhdisteiltä sekä pölyltä suojaudutaan A2P3-
suodattimella varustetulla puolinaamarilla. Kohteeseen varataan 
mahdollisuus pestä kädet ja kasvot, ja tämä tehdään aina ennen 
ruokailua sekä työpäivän päätyttyä. Puhdistusalueella juominen, 
syöminen ja tupakointi on kielletty.

Urakoitsija vastaa työntekijöiden terveydestä ja järjestää tarvittaessa 
kaikille työntekijöille (mukaan lukien aliurakoitsijat) 
perehdyttämistilaisuuden, jossa käydään läpi kaikki työhön 
mahdollisesti liittyvät riskit. Ympäristötekninen valvoja avustaa 
tarvittaessa.

Polttoaine- ja öljyvuototapauksissa (esimerkiksi työkoneet) imeytetään 
valunut polttoaine välittömästi turpeeseen. Pilaantuneet maa-ainekset 
poistetaan kohteesta asianmukaisesti. Puhdistustyö suunnitellaan ja 
toteutetaan siten, että maa-ainesten ja haitta-aineiden leviäminen 
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ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä maa-aineksen 
pölyäminen estetään. Tarvittaessa maa-aineksia kostutetaan 
pölyämisen ehkäisemiseksi. Maankaivua ei tehdä erittäin kovalla 
tuulella tai rankkasateella.

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

Ympäristötekninen valvoja seuraa ja ohjaa puhdistustyön etenemistä ja 
kirjaa suoritetut toimenpiteet ja tapahtumat työmaapäiväkirjaan. Valvoja 
pitää kirjaa näytteenotosta sekä maiden kuljetuksista. Myös poikkeamat 
ja poikkeustilanteet (mm. vaara- ja läheltä piti-tilanteet) kirjataan.

Puhdistuksen loppuraportti laaditaan kahden kuukauden sisällä 
pilaantuneen maaperän puhdistuksen päättymisestä. Loppuraportissa 
esitetään vähintään seuraavat asiat:

 kohteen kuvaus, 
 viranomaisluvat ja kohteeseen asetetut puhdistustavoitteet, 
 näytteenoton toteutus ja teetetyt analyysit, 
 puhdistuksen toteutus ja lopputulos, 
 alueen viimeistely, 
 hyötykäytetyt maa-ainekset ja sijoitusalueet, 
 riskinarvio tarvittaessa, jälkiseuranta tarvittaessa ja 
 johtopäätökset.

Loppuraportin liitteenä esitetään piirustus puhdistetuista alueista, 
massaseuranta, yhteenveto mittaustuloksista ja laboratorion 
tutkimustodistukset. Loppuraportti toimitetaan hyväksyttäväksi 
Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Espoon kaupungin 
ympäristöviranomaiselle.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut EKE-Rakennus Oy:n 
ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista 
Espoossa osoitteessa Piispanmäentie 1 sijaitsevalla kiinteistöllä 49-22-
289-2 ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistöltä 49-22-289-2 on poistettava maa-ainekset, joiden 

kuparin ja/tai sinkin ja/tai bentso(a)pyreenin ja/tai öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden (>C10–C21) ja/tai raskaiden öljyjakeiden (>C21–C40) 
pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset 
alemmat ohjearvotasot.
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1.2. Päätöksen määräysten 1.1., 1.2. ja 2.–9.5. mukaiset toimenpiteet on 
toteutettava 30.6.2026 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 
tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
toimitettava tiedoksi myös Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

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

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

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

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

maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein. 

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

3.2. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin 
toimitettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettävä erillään 
kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen 
aikana.

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet
4. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen 

seinämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. 
Näytteenottotiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja 
pohjien haitta-aineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja 
luotettavasti selvitetyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan 
kaivualueelta on otettava kuitenkin vähintään kaksi edustavaa 
näytettä. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään 
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kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-
aineiden pitoisuudet.

Välivarastointi
5. 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-/valumavesien 
muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.

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

Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen
6. Pilaantuneet maa-ainekset on peitettävä kuljetuksen ajaksi. 

Pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä 
siirtoasiakirja, joka on oltava mukana kuljetuksen aikana ja 
luovutettava jätteen vastaanottajalle. Jätteen saa antaa 
kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 
toiminnanharjoittajalle.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten käsittely
7.1. Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa 

mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti 
loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa 
on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.

7.2. Puhdistustyön yhteydessä kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-
ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 
säädettyjen kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä, voidaan 
hyödyntää puhdistusalueen kaivantojen täytöissä. 
Hyötykäytettäviä maa-aineksia ei kuitenkaan saa sijoittaa 
päällystämättömillä alueilla tai lasten leikkipaikoilla maapinnan 
ylimpään 0,5 metrin kerrokseen. Hyötykäytöstä ei saa aiheutua 
ympäristöhaittaa.

Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 9.5. edellytettyyn 
loppuraporttiin.

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

Pilaantuneen veden käsittely
8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

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

Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on 
puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. 
Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden 
viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta 
laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Veden käsittelyssä talteenotettu, haitta-aineita sisältävä jäte on 
toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on 
hyväksytty kyseisen jätteen käsittely. Vaarallisen jätteen 
kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteiden siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden 
vastaanottajalle.

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
9.1. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen 

määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. 
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen 
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden 
aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän 
päätöksen mukaisten tutkimus- ja puhdistustoimenpiteiden 
lopettamisajankohta.

9.2. Mikäli tutkimus- ja puhdistustyön aikana todetaan muita kuin 
määräyksessä 1.1. mainittuja haitta-aineita, aiemmissa 
tutkimuksissa todettuja haitta-ainetta aiempaa merkittävästi 
suurempina pitoisuuksina tai laajemmilla alueilla, kaikkea 
puhdistustavoitteet ylittävää maa-ainesta ei saada poistettua sekä 
muista poikkeuksellisista tilanteista tai puhdistussuunnitelman 
mahdollisista muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9.3. Jos haitta-aineita todetaan kulkeutuneen tai haitta-
ainepitoisuuksien todetaan jatkuvan naapurikiinteistölle, on 
asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, 
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Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen 
alueen maanomistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

9.4. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri käsit-
telypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja 
sijoituskohteista.

9.5. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä 
on tehtävä raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön 
toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja 
-syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja 
yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot 
poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, haitta-
ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella, 
analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden 
jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit 
karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten 
vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden 
poistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto 
pilaantuneiden maa-ainesten siirtoasiakirjoista.

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden 
kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja 
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen 
yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai 
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä 
tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos 
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion 
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta 
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen 
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräykset 1.1.–9.5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–8., 9.2. ja 9.3.)

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat 
ohjearvot ja ylemmät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän 
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pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai 
useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on 
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää 
pidetään yleensä pilaantuneena, jollei arvioinnista muuta johdu: 1) 
alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena, jos 
yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän 
ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai 
useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.

Kiinteistöllä on maaperässä todettu kohonneita pitoisuuksia metalleja ja 
puolimetalleja, PAH-yhdisteitä sekä öljyhiilivetyjä. Valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 liitteessä säädetyt metallien ja puolimetallien, PAH-
yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja 
ylemmät ohjearvot on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Eräiden metallien ja puolimetallien, PAH-yhdisteiden ja 
öljyhiilivetyjen 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
Kupari 100 150 200
Lyijy 60 200 750
Sinkki 200 250 400
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
PAH-yhdisteiden 
summapitoisuus 15 30 100
Kevyet öljyjakeet (>C10–C21) 300 1 000
Raskaat öljyjakeet (>C21–C40) 600 2 000
Öljyjakeet (>C10–C40) 300   

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperän 
puhdistustavoitteeksi valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset 
alemmat ohjearvot kuparille, lyijylle, bentso(a)pyreenille ja 
öljyhiilivedyille. Puhdistustavoitteet on katsottu riittäviksi huomioiden 
alueen tuleva käyttö ja ympäristöolosuhteet. (Määräys 1.1.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 
joka on suunniteltu toteutettavaksi kesällä 2021 ja sen kestoksi on 
arvioitu 2-3 viikkoa. 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 
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ilmoitus, vain vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen perustana 
ollutta tilannetta. (Määräys 1.2.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava 
kaivusyvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. 
Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty 
toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan 
laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella 
voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 
sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-
ainekset. Pudistustyön 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., 4., 8. ja 9.1.)

Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty aidattavaksi sekä 
merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta ja muista 
työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille 
ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. Poistettavat 
pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty peitettäviksi 
ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on edellytetty pidettäviksi 
erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista 
maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräykset 3.1., 3.2. ja 6.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai 
jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
15 §:ssä säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 
2.–3.2., 5.–8. ja 9.4.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
toteutuminen. (Määräys 4.)

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

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

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

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä 
kyseisiä maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien pilaantuneiden maa-
ainesten kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun 
asetuksen 331/2013 mukaisesti. Alueelta poistettavat kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimitettaviksi 
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.1.)

Päätöksessä on hyväksytty puhdistustyön yhteydessä kaivettujen 
haitta-ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisten kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välissä olevien maa-
ainesten hyötykäyttö kaivantojen täytöissä. Hyötykäyttöä ei kuitenkaan 
saa tehdä päällystämättömillä alueilla tai lasten leikkipaikoilla 
maapinnan ylimmässä 0,5 metrin kerroksessa. Päätöksessä on 
edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-
ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kaivutöiden 
yhteydessä. (Määräys 7.2.)

Maaperän puhdistustyön yhteydessä kaivettavat jätejakeet on 
edellytetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi 
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.3.)

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat 
haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta 
enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 8.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 9.1.–9.5. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, haitta-
aineita todetaan aiempaa korkeampina pitoisuuksina tai haitta-aineita 
on kulkeutunut arvioitua laajemmalle. Tämän vuoksi 
valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräykset 9.2. ja 9.3.)
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Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 9.4. ja 9.5.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 
191, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 770 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 
(1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän 
päätöksen käsittelyyn kului 14 tuntia.

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

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
EKE-Rakennus Oy
Miikka Huhtamäki (sähköisesti)
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Tiedoksi
Sipti Environment Oy, Roni Järvensivu ja Petra Pihlainen (sähköisesti)
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen 
verkkosivuilla.

Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen 
Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 3. olevassa valitusosoituksessa. 

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 
ylitarkastaja Elina Kerko ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna Valkeapää.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Tutkimuspisteiden sijainnit
Liite 3. Valitusosoitus
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Liite 3. ELY-keskuksen päätökseen 10.6.2021, UUDELY/5701/2021 

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot;
- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat 

voidaan lähettää (prosessiosoite);
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut; ja
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan.

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

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle.

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



Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. 
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan 
valituksen tulee olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. 

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä 
asiointipalvelussa oikeus.fi  (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet). 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen 
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
 oikeus.fi (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet)
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