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

Ilmoituksen tekijän nimi 

xxxxxxxxxx 

Puhdistettava alue 

Sijainti Vantaan kaupunki, Ruispolku 5b 

Kiinteistötunnus 92-62-305-7 

Omistaja xxxxxxxxxxxx  

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta 

Vantaan Hiekkaharjuun, osoitteeseen Ruispolku 5b, on tarkoitus 
rakentaa omakotitalo. Alueella tehtyjen maaperätutkimusten perusteella 
alueen pintamaassa on todettu yli alemman ohjearvon olevia 
metallipitoisuuksia.  

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maa-
perän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä riittävän 
ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kan-
nalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan ELY-keskus) 18.6.2020. 

Puhdistettavan alueen kuvaus 

Toiminta 

Vantaan Tikkurilassa on toiminut lyijysulattamo 1980-luvulle asti, josta on 
laitoksen toiminnan aikana päässyt ilmateitse leviämään lyijyä lähialueille 
(Tikkurila, Jokiniemi, Hiekkaharju). Puhdistettavalla alueella on sijainnut 
talousrakennus, muutoin kiinteistö on rakentamaton. Kiinteistölle aiotaan 
rakentaa omakotitalo puhdistuksen jälkeen.  
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Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Puhdistettava alue sijaitsee Vantaan Hiekkaharjussa, pääradan 
itäpuolella, osoitteessa Ruispolku 5b. Puhdistettavan alueen sijainti on 
esitetty liitteen 1. kartalla.

Puhdistettava alue rajautuu lännessä päärataan ja asuinkiinteistöihin 
muissa ilmansuunnissa. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 
puhdistusalueen välittömässä läheisyydessä. Kiinteistö on merkitty 
lainvoimaisessa asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO). 

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Alueen pohjamaa on hiekkaa, ja pintamaa koostuu noin 0,2 m:n 
humuskerroksesta. GTK:n Maankamara-palvelussa maaperä on 
luokiteltu hiekaksi, muodostuman ollessa hiekkainen jäätikköjoki-
muodostuma (harju/delta). Alueen maanpinta on noin tasolla +25 m mpy. 

Puhdistettava alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohja-
vesialueella (Valkealähde, tunnus0109201). Pohjaveden korkeutta ei ole 
tutkimusten yhteydessä mitattu. Lähialueella ei sijaitse merkittäviä 
pintavesistöjä.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat
- Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma, Ruispolku 

5b, Vantaa, PS-Palosaneeraus Oy, 17.6.2020.

- Maaperätutkimus, Ruispolku 5 & 5b, Vantaa, PS-Palosaneeraus Oy, 
19.11.2018.

Maaperätutkimukset
Kohteessa tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimus marraskuussa 
2018. Puhdistettavalta alueelta otettiin 21 kpl maaperänäytteitä 
lapiokaivuna; 18 näytettä humuskerroksesta ja kolme näytettä 
humuskerroksen alla olevasta hiekkakerroksesta. Näytepistekartta on 
liitteenä 2.

Näytteistä mitattiin kentällä metallipitoisuudet XRF-kenttämittarilla. 
Ennen mittausta näytteet homogenoitiin näytepusseja kääntelemällä. 
Kaksi näytettä lähetettiin laboratorioon analysoitavaksi, jossa näytteistä 
analysoitiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset metallit ja 
puolimetallit.

Kenttämittaustulosten perusteella humuskerroksesta otetuissa näytteis-
sä todettiin kohonneita antimoni-, arseeni-, elohopea-, kadmium-, lyijy- ja 
sinkkipitoisuuksia. Laboratorioon lähetettyjen rinnakkaisnäytteiden (KK2 
ja KK10) analyysitulosten perusteella voi todeta, että kenttämittarilla ei 
tule kaikkien metallien osalta luotettavia tuloksia. Kenttämittarilla 
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analysoitujen lyijyn ja sinkin pitoisuudet olivat laboratorioanalyysien 
kanssa samaa suuruusluokkaa. 

Laboratoriossa analysoiduista näytteistä, näytepisteestä KK2 syvyydeltä 
0-0,2 m otetussa näytteessä todettiin valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävä lyijy pitoisuus (775,2 
mg/kg), alemman ohjearvon ylittävä antimonipitoisuus (43 mg/kg) ja 
kynnysarvon ylittävä arseeni pitoisuus (6,6 mg/kg). Lisäksi näytteessä 
todettiin kohonnut sinkkipitoisuus 71,2 mg/kg. Näytepisteestä KK10 
syvyydeltä 0-0,2 m otetussa näytteessä todettiin valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot ylittävät lyijyn (237,9 
mg/kg) ja sinkin (279,1 mg/kg) pitoisuudet sekä kynnysarvon ylittävä 
antimoni pitoisuus (9,0 mg/kg).

Pintakerroksen alapuolisesta hiekkakerroksesta, syvyydeltä 0,2-0,3 m, 
otetuista kolmesta näytteestä, kahdessa (KK13 ja KK17), todettiin 
kenttämittarilla alemmat ohjearvot ylittäviä lyijypitoisuuksia.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Kohdetietojen ja haitta-aineiden ominaisuuksien perusteella on laadittu 
käsitteellinen malli, jonka tarkoituksena on tunnistaa maaperässä ja 
pohjavedessä todettujen haitta-aineiden mahdollisesti merkitykselliset 
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat sekä haitta-aineiden 
kulkeutumiseen liittyvät riskit. 

Kriittiset aineet

Riskinarviossa kriittisiksi aineiksi on valittu laboratoriotutkimusten 
perusteella lyijy, antimoni, sinkki ja arseeni. Valittujen kriittisten aineiden 
pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot.

Käsitteellinen malli

Todettujen haitta-aineiden mahdollista kulkeutumista on arvioitu käsit-
teellisen mallin mukaisesti. Pilaantuneet maat ovat pintakerroksessa, 
josta niille voi altistua suoran kontaktin ja maan pölyämisen ja nielemisen 
kautta. Alueella ei kasvateta ravintokasveja eikä siellä esiinny 
luonnonmarjoja. Tämän vuoksi altistuminen ravinnon välityksellä ei ole 
merkittävää.

Pintamaassa olevat raskasmetallit kulkeutuvat huonosti maaperässä. 
Haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen ja pohjaveden mukana 
alueen ulkopuolelle on todettu epätodennäköiseksi. Kiinteistön 
läheisyydessä ei käytetä pohjavettä talousvetenä.

Riskit ja puhdistustarpeen arviointi

Kohteen pilaantuneisuuden ei arvioida aiheuttavan ekologisia riskejä, 
mutta terveysriskien vuoksi alempien ohjearvojen käyttö on perusteltu. 
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Puhdistustavoitteet
Alueelta esitetään poistettavaksi pilaantunut pintamaa, jossa pitoisuudet 
ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman 
ohjearvon.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen
Puhdistusmenetelmänä on massanvaihto. Pilaantuneet maa-ainekset 
poistetaan lajittelevana kaivuna kaivinkoneella ja toimitetaan luvanvarai-
seen vastaanottopaikkaan.

Pilaantuneiden maiden puhdistusta ohjaa ja valvoo ympäristötekninen 
valvoja, jolla on riittävä kokemus pilaantuneen maaperän puhdistushank-
keista. Puhdistustyö lopetetaan, kun puhdistustavoitteet on saavutettu. 

Pilaantuneen pintamaan poisto on tarkoitus tehdä kesän 2020 aikana- 
Puhdistuksen arvioidaan kestävän noin 2-3 työvuoroa. 

Työn aikainen näytteenotto
Kaivuvaiheessa massat erotellaan ja luokitellaan kenttämittauksin. Kai-
vutyötä ohjataan aiempien tutkimustulosten, kenttätyön aikana tehtyjen 
kenttä- ja laboratoriomittausten sekä aistihavaintojen perusteella. 
Puhdistuksen aikana ainakin jäännöspitoisuusnäytteiden näytteenotto-
kohdat ja analyysitulokset kirjataan ylös. Jäännöspitoisuuksien kenttä-
mittauksista noin 10 %, mutta vähintään yksi kappale eri analyyseistä 
varmistetaan laboratorioanalyyseillä. 

Konsultti ottaa yhteyttä tilaajaan ja viranomaisiin, mikäli työn aikana ilme-
nee puhdistussuunnitelman muutostarpeita. Konsultti ohjaa pilaantuneen 
maan puhdistustyötä ja siihen annettujen viranomaismääräysten 
toteuttamista. Kenttämittarina käytetään XRF-kenttäanalysaattoria. 

Pilaantuneen maan käsittely
Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan luvanvaraiseen vastaanotto-
paikkaan. Puhdistettavan alueen laajuus tarkentuu kaivutyön aikana 
poistettavan maakerroksen paksuuden osalta. Kaivamista jatketaan, 
kunnes saavutetaan näytteenotolla varmistetut puhdistustavoitteen alitta-
vat haitta-ainepitoisuudet. Kaivannon pohjalle levitetään suojakangas, 
jonka jälkeen kaivanto täytetään geoteknisesti sopivilla puhdistus-
tavoitteen täyttävillä massoilla ennen rakennustöiden alkamista.

Pilaantuneiden maiden kaivun aikainen lajittelu tehdään massojen 
loppusijoituspaikan vaatimusten mukaisesti. Ympäristökonsultti ohjaa 
kaivutyötä ja ottaa maaperänäytteet. Kuljetusta varten konsultti laatii 
siirtoasiakirjan, jonka kuljettaja toimittaa vastaanottopaikkaan.
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Kohteessa kaivettavien pilaantuneiden maamassojen työmaa-aikainen 
varastointiaika pyritään minimoimaan. Mikäli kasalle jää yön yli 
maamassoja, ne varastoidaan kevytpeitteen päällä ja yön ajaksi 
kevytpeitteellä peitettynä ja sateelta suojassa.

Pilaantuneen veden käsittely
Puhdistusta ei uloteta pohjavedenpinnan alapuolelle. Jos pilaantuneen 
maan kaivantoihin kertyy vettä, veden haitta-ainepitoisuudet tarkastetaan 
ennen veden poistamista. Vesinäytteistä tutkitaan lyijyn ja antimonin 
pitoisuudet. Tarvittaessa pilaantunut vesi poistetaan esimerkiksi 
imuautolla. Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, pyydetään 
viemäröintiin lupa Vantaan Vedeltä ja noudatetaan sen antamia ohjeita 
ja määräyksiä.

Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin
Mikäli alueella todetaan aikaisemmista tutkimuksista selvästi poikkeavaa 
pilaantuneisuutta, ilmoitetaan siitä ympäristöviranomaisille ja selvitetään 
puhdistustavoitteet ko. haitta-aineiden osalta.

Mikäli maaperästä löytyy merkittäviä määriä tunnistamatonta jätejaetta, 
keskeytetään aineksen kaivu, tai maat kaivetaan kasalle. Aineksesta ote-
taan näytteet laboratorioanalyysejä varten ja laadun selvittyä selvitetään 
ainekselle vastaanottopaikka.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työmaalla. Urakoitsijat ja 
ympäristökonsultti huolehtivat työtekijöidensä henkilökohtaisesta suoja-
varustuksesta. Ympäristökonsultti tiedottaa työmaalla työntekijöitä koh-
teessa esiintyvistä haitta-aineista ja antaa suosituksen henkilökohtai-
sesta suojautumisesta työmaa-alueella.

Hienojakeen pölyämisen estämiseen kiinnitetään huomiota. Tarvittaessa 
kaivettavaa maa-ainesta kostutetaan pölyämisen estämiseksi. Mahdol-
lista pölyämistä seurataan ja huolehditaan, että pölyäminen ei aiheuta 
haittaa naapurustolle ja alueella työskenteleville ihmisille. Haitta-aineiden 
leviäminen vältetään estämällä autojen tarpeeton liikkuminen pilaantu-
neella alueella ja peittämällä alueelta ulos ajettavat pilaantuneen maan 
kuormat. Tarvittaessa puhdistusalueen ajotiet harjataan. Kaivannot sekä 
työkoneiden työskentelyalue merkitään ja rajataan ulkopuolisilta.

Kiinteistön reunalle tielle päin pystytetään kyltti, millä osoitetaan 
pilaantuneen puhdistustyömaan olevan käynnissä. Kiinteistö on osittain 
aidattu, ja kaivantoalueet aidataan työn edetessä. 

Kuljetuksen aikana pilaantuneiden maa-ainesten kuormat peitetään, jotta 
estetään pilaantuneiden maa-ainesten leviäminen ympäristöön.
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Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Pudistustyön aloituksesta ilmoitetaan viikkoa ennen puhdistustyön aloit-
tamista kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukseen ja Vantaan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Aloitusilmoituksessa esitetään puhdis-
tushankkeessa mukana olevien tahojen (mm. urakoitsija ja ympäristö-
tekninen valvoja) yhteystiedot.

Puhdistuksen toteuttamisesta pidetään työmaalla kirjaa, jossa esitetään 
mm. tiedot otetuista näytteistä (näytteenottaja, ajankohta, näytepisteiden 
sijainti, tutkimusmenetelmä ja mittaustulokset), tiedot alueelta viedyistä 
massoista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta), 
tiedot työskentelyolosuhteista sekä muut havainnot ja mahdolliset poik-
keamat suunnitelmista. Kirjanpidosta vastaa kohteen ympäristötekninen 
valvoja. 

Puhdistuksen päätyttyä toimenpiteistä laaditaan loppuraportti, jossa esi-
tetään kohteen tunnistetiedot, työn vastuuhenkilöt, muut puhdistushank-
keeseen osallistuneet tahot, puhdistustyön toteutus, laadunvarmistus-
menetelmät, kaivettujen ja poistettujen maa-ainesten määrä ja haitta-
ainepitoisuudet sekä sijoituspaikat, kaivualueet kartalla, analyysitulokset 
taulukoituna, puhdistuksen aikataulu, arvio tavoitteiden toteutumisesta, 
jälkiseurantasuunnitelma ja asiakirjojen säilytys. Loppuraportti toimite-
taan Uudenmaan ELY-keskukseen sekä Vantaan kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaisille kahden kuukauden kuluessa puhdistuksen 
valmistumisesta.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen, joka koskee 
pilaantuneen maaperän puhdistamista Vantaalla osoitteessa Ruispolku 
5b sijaitsevaa kiinteistöä RN:o 92-62-305-7 ja hyväksyy sen seuraavin 
määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1 Kiinteistöltä on poistettava maa-aines, jonka antimonin, lyijyn ja/tai 

sinkin pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisen alemman ohjearvotason.

1.2. Päätöksen määräysten 1.1. ja 2.–9.4. mukaiset toimenpiteet on to-
teutettava 31.7.2025 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on tarpeen 
hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-keskuksen 
hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on toimitettava tiedoksi 
myös Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

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

peränäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja 
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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 ana-
lysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksis-
sa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

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

perän puhdistuksesta kertovin kyltein. 

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

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

Välivarastointi 

4. Kaivettuja pilaantuneita maa-aineksia voidaan tarvittaessa väliva-
rastoida kaivualueen läheisyydessä. Välivarastoinnin on oltava 
mahdollisimman lyhytaikaista. 

Välivarastointi on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän 
pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-ainek-
sen 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.

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet
5. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen sei-

nämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. Näytteenotto-
tiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja pohjien haitta-
aineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvite-
tyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on otettava kui-
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tenkin vähintään kaksi edustavaa näytettä. Näytteistä on analysoi-
tava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

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

tuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja, joka 
on oltava mukana kuljetuksen aikana ja luovutettava jätteen vas-
taanottajalle. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekis-
teriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle.

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

kaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsi-
teltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväk-
sytty kyseisen jätteen käsittely.

Pilaantuneen veden käsittely
8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

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

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

Veden käsittelyssä talteenotettu, haitta-aineita sisältävä jäte on toi-
mitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hy-
väksytty 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 mää-

räysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvonnas-
ta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen aloittamisajan-
kohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toi-
menpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava 
myös tämän päätöksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden lopet-
tamisajankohta.
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9.2. Mikäli puhdistustyön aikana todetaan muita kuin aiemmissa 
tutkimuksissa todettuja haitta-aineita, näytetuloksissa todetaan 
merkittävästi aiemmasta poikkeavia haitta-aineiden pitoisuuksia tai 
muista poikkeuksellisista tilanteista sekä puhdistussuunnitelman 
mahdollisista muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava jatkotoi-
menpiteiden sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

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

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

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

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja poh-
javeden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yh-
teydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen 
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoi-
tus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei lu-
vun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tar-
kastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä on 
annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen 
tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräyk-
set 1.1.–9.4.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvolli-
suuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvillä-
olovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toi-
mintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) 
ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). (Määräykset 1.1.–8. ja 9.2.)

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

Tehdyissä maaperätutkimuksissa alueella todettiin valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaiset alemman ohjearvon ylittävät pitoisuudet 
antimonia, lyijyä ja sinkkiä. Em. haitta-aineille on säädetty 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä kynnysarvot, alemmat 
ohjearvot ja ylemmät ohjearvot taulukossa 1 esitetyn mukaisesti.

Taulukko 1. Arseenin, antimonin, lyijyn ja sinkin kynnysarvot sekä alem-
mat ja ylemmät ohjearvot.

Haitta-aine Kynnysarvo 

mg/kg

Alempi 
ohjearvo 

mg/kg

Ylempi 
ohjearvo 

mg/kg
Antimoni 2 10 50
Lyijy 60 200 750
Sinkki 200 250 400

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn riskinarvion mukaiset 
puhdistustavoitteet. Tavoitteet on katsottu riittäviksi huomioiden alueen 
maankäyttö ja ympäristöolosuhteet. (Määräys 1.1.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide ja 
työ toteutetaan kesän 2020 aikana. Mikäli puhdistusta ei jostain syystä 
pystytä toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi siihen hakea 
lisäaikaa ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, onko alueen 
olosuhteet ja suunnitelman muuttuneet niin, että on tarpeen laatia uusi 
ilmoitus, vain vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen perustana ollutta 
tilannetta. (Määräys 1.2.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava kaivu-
syvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. Käsitte-
lyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi 
siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan laboratoriossa maa-ai-
neseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella voidaan erotella toisistaan 
vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, tavano-
maiseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset sekä kohon-
neita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaik-
koihin toimitettavat maa-ainekset. Puhdistuksessa voidaan hyödyntää ai-
empien tutkimusten tulokset. (Määräys 2.)
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Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §: n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (Määräykset 
2., 5., 8. ja 9.1.)

Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty aidattavaksi sekä merkittä-
väksi 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 kaive-
tut maa-ainekset on edellytetty pidettäviksi erillään pilaantumattomista 
maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu hait-
taa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräykset 3.1., 3.2. ja 6.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai jätehuol-
losta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 15 §:ssä 
säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 2.–3.2., 6.–
8. ja 9.3.)

Päätöksessä on hyväksytty puhdistuksen vuoksi kaivettavien maa-aines-
ten välivarastointi siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. 
(Määräys 4.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-ainepitoi-
suudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. Näytteenotolla 
varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden toteutuminen. (Mää-
räys 5.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirto-
asiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava muka-
na jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siir-
toasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. (Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määrä-
ys 6.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdol-
lisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjes-
tyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista uudelleen-
käyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräys 7.)

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi vastaan-
ottopaikkaan, 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-ainepitoi-
suuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimitettaviksi asianmu-
kaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.)
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Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat 
haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta 
enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa tervey-
delle tai ympäristölle. (Määräys 8.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään valvontaviran-
omaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. Mää-
räykset 9.1.–9.4. on annettu viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin 
ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty varau-
tumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita tai maaperässä 
todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista tut-
kimuksista. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa 
uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräys 9.2.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 9.3. ja 9.4.)

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 maksullisis-
ta suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)

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

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- 
ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 
(1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän pää-
töksen käsittelyyn kului 14 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
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päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu 
valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksul-
lisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä ole-
vaan maksutaulukkoon. 

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Kiinteistön 92-62-305-7 omistajat (sähköisesti)

Tiedoksi
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
PS-palosaneeraus Oy / Björn Lindqvist (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 verk-
kosivuilla.

Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot merkitään valtakunnalliseen maaperän 
tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oi-
keuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va-
lituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaa-
moon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä 3. 
olevassa valitusosoituksessa. 

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt ylitarkas-
taja Teija Tohmo ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.

Liitteet Liite 1. Puhdistettavan alueen sijainti 
Liite 2. Näytepistekartta
Liite 3. Valitusosoitus
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LIITE 2 



     LIITE 3  
ELY-keskuksen päätös UUDELY/7436/2020          

VALITUSOSOITUS 
 
 
Valitusviranomainen 
 

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

 
Valitusaika 
 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen 
tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-
kohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannus-
aatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. 

 
Valituksen sisältö 
 
 Valituksessa on ilmoitettava 
 - valittajan nimi ja yhteystiedot; 

- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 
lähettää (prosessiosoite); 

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

 - vaatimusten perustelut; ja 
 - mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
  

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yh-
teystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitet-
tava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 
 

Valituksen liitteet  
  
 Valitukseen on liitettävä  
 - valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan al-
kamisen ajankohdasta; 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle. 

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

 
Valituksen toimittaminen 
 
 Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.  
 

Valitus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituksen tu-
lee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköi-
sesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee olla toi-
mitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
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päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjes-
telmässä.  

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

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

 
Oikeudenkäyntimaksu 
 

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

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


