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Puhdistettavan alueen sijainti
Puhdistettava alue sijaitsee Espoon Finnoossa. Lähin osoite on 
Suomenlahdentie 30. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla. 

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on 49–
31–1–4.

Kiinteistön omistaja
Kiinteistön omistaa Espoon kaupunki.

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

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin 
Uudenmaan ELY-keskus) 27.5.2022.

Aiemmat viranomaislausunnot

 Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto 21.9.2017 
(UUDELY/5892/2017) koskien Finnoon ruderaattialueen 
riskinarviota sekä Finnoon lintualtaan riskinarvion tarpeellisuutta. 
Lausunnossa todetaan muun muassa, että "Mikäli riskinarvion 
laatimisen jälkeen on tullut tai tulee jatkossa uutta tutkimustietoa, on 
riskinarvio tarvittaessa päivitettävä vastaamaan olemassa olevia 
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tietoja. Mikäli alueella suunnitellaan kaivutöitä, tulee ennen 
kaivutöiden aloittamista päivittää riskinarviota ja tehdä tarvittaessa 
ympäristönsuojelulain 527/2014 136 §:n mukainen ilmoitus 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Uudenmaan ELY–
keskukselle."

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Espoon kaupunki. Finnoon ruderaattialueen maaperän, kromijätteen 
ja pohjaveden täydentävät tutkimukset ja riskinarvio. Raportti. FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy, 12.2.2015.

 Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus: Finnoon keskusalueen 
kunnostus, esitys kaivantoveden laadun raja-arvoista. Ramboll 
Finland Oy, 28.8.2019.

 Espoon kaupunki, Finnoon ruderaattialue, Espoo, Lisävesiputken 
kaivulinjan ja purkujärjestelmän maaperän pilaantuneisuuden 
tutkimusraportti. Sitowise Oy 22.4.2022.

 Espoon kaupunki, Finnoo, lisävesiputken kaivulinjan alue, 
pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelma, Sitowise 
Oy 19.5.2022.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria, nykyinen ja tuleva käyttö
Finnoonlahti on merestä lähes eroon kuroutunut merenlahti eli flada. 
Lahti kuivui vähitellen maankohoamisen seurauksena. 1960-luvun 
alussa jäljellä oli Matinkylän ja Kaitaan väliin sijoittunut maatuva, matala 
merenlahti. Vuonna 1963 puolet lahdesta erotettiin paalutetulla 
maavallilla jätevesien saostusaltaaksi. Alueen läpi kulkenut 
Finnoonpuro ohjattiin uuteen uomaan penkereen itäpuolelle. 
Saostusallas oli huomattavasti nykyistä allasta suurempi. Allas toimi 
lammikkopuhdistamona, jossa viemäristä tullut jätevesi seisoi, kunnes 
veden mukana tullut liete ja kiinteä aines olivat laskeutuneet altaan 
pohjalle. Tämän jälkeen vesi pumpattiin mereen.

Saostusaltaan poikki rakennettiin vuonna 1967 kivivalli, joka jakoi altaan 
kahteen osaan. Itäpuoli jäi vastavalmistuneen jätevedenpuhdistamon 
käyttöön ja länsipuolta alettiin käyttää maankaatopaikkana sekä 
teollisuusjätteen sijoituspaikkana ja puhdistamojätteen 
kompostointikenttänä. Saostusaltaan käyttö lopetettiin vuonna 1972 ja 
altaan luoteisosaa alettiin täyttää maa-aineksella. Altaan täyttäminen 
päättyi 1980-luvulla.
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Finnovikenin lintukosteikko on nykytilassa Suomenojan 
jätevedenpuhdistamon tasausallas, jonne johdetaan vettä lähinnä 
tulvatilanteissa. Jätevedenpuhdistamo toimintoineen on siirtymässä 
Espoon Blominmäkeen vuoteen 2022 mennessä ja altaan käyttö 
tasausaltaana lopetetaan. Espoon kaupunki on käynnistänyt Finnoon 
aluerakentamishankkeen, jossa Finnoon puhdistamon ylivuotoaltaan 
länsipuolelle suunnitellaan metroasema sekä noin 14 000 asukkaan 
uusi kaupunginosa.

Uuden kaupunginosan ja Matinkylän väliin jäävä alue on nykytilassa 
sekä tulevaisuudessa virkistysalueena toimiva viheralue. Lintukosteikko 
kattaa suurimman osan viheralueesta. Kosteikkoa kiertää luontopolku. 
Kosteikkoalue on pääkaupunkiseudun suosituimpia 
lintujentarkkailupaikkoja.

Puhdistettava alue sijaitsee Finnovikenin lintukosteikon länsipuolelle 
ruderaattialueelle suunnitteilla olevan lisävesiputken linjalla. Putken 
avulla voidaan johtaa kosteikkoaltaaseen vettä. Suunnitellun putkilinjan 
tarkka sijainti on esitetty liitteen 2 karttapiirustuksessa. 
Ruderaattialueella ei nykyisellään ole erityistä käyttöä.

Etelässä kosteikon välittömässä läheisyydessä sijaitsee 
lämpövoimalaitos, jätevedenpuhdistamo ja Nuottalahden ranta, 
lännessä Finnoon tuleva metrokeskus sekä alueelle vähitellen 
rakentuva uusi kaupunginosa, pohjoisessa Suomenlahdentie sekä 
idässä Tiistilän ja Matinkylän asuinalueet. Kosteikon itäpuolella on 
hevoslaitumia. Lähimpään asutukseen on reilu 400 metriä.

Alueen kaavoitustilanne
Voimassa olevassa asemakaavassa (31. kaupunginosa, kortteli 31001) 
lisävesiputken linja sijoittuu kaupungin kunnallisteknisten rakennusten ja 
laitosten korttelialueelle (kaavamerkintä YT6) ja puistoalueelle (PL).

Hyväksymisvaiheessa olevassa asemakaavan muutoksessa (Finnoon 
keskus 441501) ruderaattialueelle asennettava putkilinja sijoittuu 
lähivirkistysalueelle (VL-1), joka on tärkeä osa arvokkaan 
linnustoalueen suojavyöhykettä ja sen läpi kulkee liito-oravien 
latvusyhteys. Osa VL-1 -alueesta tulee säilyttää puustoisena ja sen 
puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että kortteleiden ja 
linnustoalueen välinen suojavyöhyke säilyy pääosin puustoisena ja 
kasvillisuudeltaan monikerroksisena. Osa VL-1 -alueesta tulee säilyttää 
ruderaattialueena ja sitä tulee hoitaa ja uudistaa avoimena alueena 
siten, että se säilyy ruderaattilajiston monimuotoisuuden kannalta 
suotuisana. Alueelle tulee toteuttaa linnustoa virkistyskäytöstä 
aiheutuvalta häiriöltä suojaavia näkösuojarakenteita. Alueen 
ulkoilureittien parantaminen, näkösuojarakenteet ja puuston 
elinvoimaisuuden turvaamistoimet tulee toteuttaa ennen kaava-alueen 
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asunkortteleiden 31129 ja 31132 käyttöönottoa. Kosteikkoalueen 
luontoarvoista ja alueen käytön rajoitteista on opastettava alueella. 
Alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot
Geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelun mukaan alueen maaperä 
on turvetta tai liejua sekä savea ja hiesua. Tutkimuksissa havaittiin 
täyttömaata vaihtelevasti syvyydellä 0–3 metriä. Luonnonmaa oli silttiä 
ja savea. Saven alapuoliset maakerrokset ovat pääosin moreenia. 
Syvimpien kalliopainanteiden kohdalla on aikaisemmin tehdyissä 
pohjatutkimuksissa todettu myös hiekkavaltaisia maakerroksia. 

Finnovikenin kosteikkoaltaan länsi- ja luoteispuolen ruderaattialuetta on 
vuosien saatossa täytetty erilaisilla ylijäämämailla, viemäreiden 
erotuskaivoihin kerääntyneellä hiekalla, puhdistamolietteellä, öljyjätteillä 
sekä teollisuusjätteillä kuten kromisakoilla.

Finnovikenin kosteikon länsi- ja pohjoispuolella sijaitsevien alueiden 
orsiveden laatua on tarkkailtu vuodesta 2012 lähtien. Orsivedessä on 
todettu PAH-yhdisteitä ja öljyhiilivetyjä matalina pitoisuuksina. Myös 
haihtuvia hiilivetyjä on todettu osassa tarkkailupisteitä. Raskasmetalleja 
on todettu myös matalina pitoisuuksina. Kromipitoisuudet eivät ole olleet 
erityisen korkeita, vaikka alueelle on läjitetty kromijätettä. Orsiveden 
pinta on suunnittelualueella noin 2,5 metrin etäisyydellä maanpinnasta. 
Savikerroksen alapuolella on alempi pohjavesikerros.

Lintukosteikon pintavettä on alettu tarkkailla vuosittaisella näytteenotolla 
vuonna 2019. Tarkkailunäytteissä todettujen ravinnepitoisuuksien 
perusteella vesi on erittäin rehevää. Huomattavan korkeita 
ravinnepitoisuuksia selittää altaan aikaisempi käyttö 
jätevedenpuhdistamon saostusaltaana, altaan mataluus sekä runsas 
linnusto ja kasvillisuus. Vedessä ei todettu öljyhiilivetyjä tai 
raskasmetalleja. Kosteikkolietteessä esiintyy kohonneina pitoisuuksina 
elohopeaa, kadmiumia, kromia, kuparia, lyijyä, nikkeliä, sinkkiä, 
öljyhiilivetyjä C10–C40, antraseenia, fenantreenia, naftaleenia ja 
tributyylitinaa.

Alueella tehdyt tutkimukset

Aiemmat tutkimukset
Finnoon ruderaattialueelle on tehty useita maaperätutkimuksia, joissa 
on todettu erityisesti öljyhiilivetyjä ja raskasmetalleja. Putkilinjan 
ympäristöön sijoittuvissa tutkimuspisteissä on todettu valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 kynnysarvon ja alemman ohjearvon välillä olevana 
pitoisuutena arseenia. Lisäksi putkilinjan lähellä on todettu 
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öljyhiilivetyjakeita C10–C21 ylemmän ohjearvon ylittävänä pitoisuutena 
(3 000 mg/kg) ja jakeita C21–C40 alemman ja ylemmän ohjearvon välillä 
olevana pitoisuutena (690 mg/kg). Putkilinjan läheisyydessä sijaitsevien 
tutkimuspisteiden sijainti on esitetty liitteen 2 karttapiirustuksessa. 
Suoraan putkilinjan kohdalle ei sijoitu vanhoja tutkimuspisteitä.

Vuonna 2020 tehdyt tutkimukset
Lisävesiputken kaivulinjan alueelle tehtiin helmikuussa 2020 maaperän 
pilaantuneisuustutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää maaperän 
mahdollinen pilaantuneisuus. Näytteitä otettiin neljästä koekuopasta 
(KK1–KK4) ja viidestä porakonekairapisteestä (KP2–KP6). 
Koekuoppatutkimuspisteet ulotettiin 1,8–3 metrin syvyyteen riippuen 
maalaji- ja pilaantuneisuushavainnoista. Kairaukset ulotettiin 3,9–5 
metrin syvyyteen. Näytteet otettiin 0,5–1,0 metrin paksuisista 
maakerroksista yhteensä 40 kpl. Vesinäytteitä otettiin koekuoppiin KK1 
(VN1) ja KK2 (VN2) kertyneestä vedestä. Muihin koekuoppiin ei kertynyt 
vettä. Näytepisteiden sijainnit on esitetty liitteen 2 karttapiirustuksessa.

Tutkimuksissa putkilinjan alueella havaittiin täyttömaata vaihtelevasti 
syvyydellä 0–3 metriä. Koekuopissa havaittiin kantoja, oksia, 
puunpaloja sekä kivi- ja lohkaretäyttöä. Rakennusjätettä tai 
yhdyskuntajätettä ei havaittu.

Kaikista maanäytteistä mitattiin XRF–kenttämittarilla arseenin, kuparin, 
lyijyn, nikkelin ja sinkin pitoisuudet. Pitoisuudet olivat matalia. Lisäksi 
haihtuvien yhdisteiden suhteellista esiintymistä mitattiin näytteenoton 
yhteydessä PID–mittareilla. Haihtuvien yhdisteiden suhteellinen määrä 
vaihteli välillä 0–152 ppm. Korkeimmat pitoisuudet mitattiin pisteessä 
KP4, jossa korkein pitoisuus (152 ppm) todettiin syvyydellä 3–4 m.

Maanäytteistä analysoitiin laboratoriossa näytteenoton aikaisten 
havaintojen, aiempien tutkimustulosten sekä kenttämittausten 
perusteella öljyhiilivedyt C10–C40 (12 kpl), valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset metallit (4 kpl), PAH-yhdisteet (6 kpl) haihtuvat 
orgaaniset yhdisteet (VOC) (7 kpl), PCB-yhdisteet (1 kpl), syanidi (2 
kpl), pH (2 kpl) ja TOC (2 kpl). Molemmista vesinäytteistä analysoitiin 
kokonaismetallit, BTEX-yhdisteet, halogenoidut ja halogenoimattomat 
haihtuvat orgaaniset yhdisteet, PAH-yhdisteet, öljyhiilivedyt C5–C40 sekä 
happipitoisuus, pH-arvo, sähkönjohtavuus, sameus, väriluku, 
ammonium, ammoniumtyppi, COD-Mn, fosfori, kloridi, kokonaisfosfori, 
kokonaisfosfori fosfaattina, kokonaistyppi, sulfaatti, kokonaissyanidi, 
permanganaattiluku, kiintoaine ja alkaliniteetti.

Maaperänäytteiden laboratorioanalyyseissä todettiin vain matalia haitta-
ainepitoisuuksia ja määritysrajat ylittyivät öljyhiilivetyjen, PAH-
yhdisteiden, aromaattisten hiilivetyjen ja raskasmetallien osalta. 
Tetrakloorieteenien määritysraja jäi laboratorion matriisivirheen vuoksi 
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kynnysarvoa korkeammaksi. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaiset arvot ylittyivät pisteissä KP2 ja KP4. Pisteessä KP2 syvyydellä 
0–0,5 metriä todettiin kynnysarvon ylittävä lyijypitoisuus (60,9 mg/kg). 
Pisteessä KP4 syvyydellä 3–4 metriä todettiin alemman ohjearvon 
ylittävä öljyhiilivetyjen keskitisleiden C10–C21 pitoisuus (707 mg/kg) ja 
kynnysarvon ylittävä öljyhiilivetyjen C10–C40

 summapitoisuus 
(810 mg/kg). Syanidia tai PCB-yhdisteitä ei todettu. Myöskään kromin 
pitoisuudet eivät olleet koholla, joten tutkitulla alueella ei esiintynyt 
kromisakkaa.

Vesinäytteiden laboratorioanalyyseissä todettiin laboratorion 
analyysimenetelmän määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia muun muassa 
öljyhiilivetyjä C10–C40 (VN1: 0,078 mg/l), elohopeaa (VN1: 0,067 µg/l ja 
VN2: 0,027 µg/l), kromia (VN1: 8,0 µg/l ja VN2: 35,2 µg/l), kuparia (VN1: 
12,7 µg/l ja VN2: 29,8 µg/l), lyijyä (VN1 ja VN2: 14 µg/l) nikkeliä (VN2: 
25,6 µg/l), sinkkiä (VN1: 49,3 µg/l ja VN2: 102 µg/l) ja tetrakloorieteeniä 
(VN1: 0,13 µg/l). Näytteiden pH-arvot olivat 6,06 ja 6,23 ja 
kiintoainepitoisuudet 153 mg/l ja 1 060 mg/l. 

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
Putkilinjan alueella todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisen kynnysarvon ja alemman ohjearvon välillä oleva lyijypitoisuus 
60,9 mg/kg sekä alemman ja ylemmän ohjearvon välillä oleva 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden pitoisuus 707 mg/kg. Lyijypitoisuus todettiin 
pintamaassa syvyydellä 0–0,5 metriä. Keskitisleet esiintyvät syvyydellä 
3–4 metriä. Syvyyssuuntainen esiintyminen on rajattu näytteenotolla ja 
laboratorioanalyyseillä. Alue on nykytilassa ja tulevaisuudessa 
virkistyskäytössä. Alueen luonnonmaa on silttiä ja/tai savea, joissa 
haitta-aineiden kulkeutuminen on vähäistä. Koekuopista otetuissa 
vesinäytteissä todettiin vain matalia öljyhiilivetypitoisuuksia. 

Alueelle, jolle suunniteltu putkilinja sijoittuu, on laadittu riskinarvio 
(Espoon kaupunki. Finnoon ruderaattialueen maaperän, kromijätteen ja 
pohjaveden täydentävät tutkimukset ja riskinarvio. Raportti. FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy, 12.2.2015), jonka perusteella kohteella ei 
esiinny haitta-aineista aiheutuvia kulkeutumis-, terveys- tai 
ympäristöriskejä, eikä alueella ole välitöntä puhdistustarvetta. 
Uudenmaan ELY-keskus on lausunnossaan (UUDELY/5892/2017, 
21.9.2017) todennut, että riskinarvio on riittävä.

Koska putkilinjan alue on pieni osa edellä mainitussa riskinarviossa 
käsiteltyä laajempaa aluetta, putkilinjan alueella todetuista, vähäisistä 
haitta-ainepitoisuuksista aiheutuvat riskit arvioidaan myös 
merkityksettömiksi. Putkilinjan alueella todetut haitta-aineet ja 
pitoisuudet vastaavat vuoden 2015 riskinarviossa käsiteltyjä haitta-
aineita ja pitoisuuksia.
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Putkilinja alueelle tehtyjen ympäristöteknisten tutkimusten sekä 
ruderaattialueelle vuonna 2015 tehdyn riskinarvion perusteella alueella 
ei ole puhdistustarvetta. Alueella tullaan kuitenkin tekemään kaivutöitä, 
joissa haitta-ainepitoisen maan kaivaminen on todennäköistä. Lisäksi 
tullaan käsittelemään kaivantovesiä, joissa voi esiintyä haitta-aineita.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet ja arvio massamääristä
Putkilinjan alueella ei arvioida olevan maaperän puhdistustarvetta, joten 
ehdotetaan, että alueella tehtäviä kaivutöitä varten ei aseteta 
puhdistustavoitteita.

Haitta-ainepitoista maata (pitoisuus välillä kynnysarvo – alempi 
ohjearvo) esiintyy putkilinjan kohdalla pintamaassa syvyydellä 0–0,5 
metriä sekä pohjamaassa syvyydellä 3–4 metriä (pitoisuus välillä 
alempiohjearvo – ylempi ohjearvo). Lyijypitoisuus esiintyy pintamaassa, 
joten se tullaan poistamaan kaivutyön yhteydessä. Öljyhiilivedyt 
esiintyvät syvyydellä 3–4 metriä kohdassa, jossa kaivusyvyys on noin 
kolme metriä. Öljyhiilivedyt eivät siten ole lähtökohtaisesti 
kaivusyvyydellä, mutta hyvin lähellä suunnitellun kaivannon pohjaa. 
Haitta-ainepitoisuudeltaan kynnysarvon ja alemman ohjearvon välissä 
olevaa maa-ainesta arvioidaan oleva 40 m2 alalla noin 20 m3 (40 t) ja 
haitta-ainepitoisuudeltaan alemman ja ylemmän ohjearvon välissä 
olevaa maa-ainesta 60 m2 alalla noin 60 m3 (110 t).

Mikäli työlle ei aseteta puhdistustavoitteita, putkilinjakaivannon 
alapuolelle jää noin metrin paksuinen kerros öljyhiilivetyjä C10–C21. 
Maaperään putkilinjan kohdalle jäävän, öljyhiilivetypitoisen maan määrä 
olisi korkeintaan noin 60 m3. Koska maamäärä on varsin pieni ja 
kohteella tehdään joka tapauksessa maankaivutyötä, suositellaan 
öljyhiilivetypitoisen maa-aineksen poistamista kaivutyön yhteydessä. 
Näin putkilinjalla voidaan jatkossa tehdä esimerkiksi 
korjaustoimenpiteitä ilman maaperän haitta-aineisiin liittyviä rajoitteita.

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen
Kohteelle tullaan asentamaan putkilinja, joka vaatii maankaivutyötä. 
Puhdistusmenetelmä on kaivutöiden vuoksi massanvaihto.

Maa-aines kaivetaan tutkimustulosten ja tarkkailunäytteiden perusteella 
erottelevana kaivuna siten, että eri pitoisuustasot pidetään erillään. 
Maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007mukaiset alemmat ohjearvot, poistetaan ja 
kuljetetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Maa-ainekset, joiden 
pitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot, erotellaan poiskuljetettavista 
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maa-aineksista ja ne voidaan tarvittaessa hyödyntää kohteella 
putkilinjan täytössä. Kaivutyö tehdään putkilinjan kaivun vaatimassa 
laajuudessa. Kohteelle valittu ympäristötekninen valvoja valvoo 
kaivutyötä ja massojen loppusijoittamista aiempien tutkimustulosten 
sekä tarkkailunäytteiden avulla.

Puhdistustyö katsotaan päättyneeksi, kun putkilinja on kaivettu, 
pilaantunut maa-aines toimitettu luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan ja 
hyötykäytettävät massat hyötykäytetty kaivannon täytössä.

Jälkiseurannan tarve esitetään arvioitavaksi puhdistuksen päätyttyä, 
kun jäännöspitoisuudet ovat tiedossa. Tutkimustulosten perusteella 
jälkiseurannan tarvetta ei arvioida olevan.

Haitta-ainepitoisen maaperän kaivutyö tehdään putkilinjan ja 
purkujärjestelmän rakentamisen yhteydessä rakentamisen vaatimassa 
aikataulussa. Työ ajoittuu tässä vaiheessa käytössä olevan tiedon 
mukaan vuodelle 2023.

Vesien käsittely
Koekuopista otetuissa, kaivantovettä kuvaavissa vesinäytteissä todettiin 
korkeita kiintoainepitoisuuksia sekä matala pitoisuus tetrakloorieteeniä. 
Ruderaattialueen koekuoppiin kertyi vettä kosteikkoaltaan puoleisessa 
osassa putkilinjaa noin 50 metrin matkalla. Kaivantovesien poistaminen 
on todennäköisesti tarpeen vähintään tässä osassa putkilinjakaivantoa. 

Finnoon keskusalueen puhdistuksessa (UUDELY/4632/2017) syntyville 
kaivantovesille on määritelty raja-arvot (Espoon kaupunki, 
kaupunkitekniikan keskus. Finnoon keskusalueen kunnostus, esitys 
kaivantoveden laadun raja-arvoista. Ramboll Finland Oy, 28.8.2019). 
Finnoon keskusalue sijoittuu puhdistettavan alueen välittömään 
läheisyyteen, joten raja-arvoja ehdotetaan käytettäviksi myös putkilinjan 
kaivutyön vesienhallinnan lähtökohtana. Raja-arvot on määritetty 
hulevesiviemäriin/ojaan ja maastoon johdettaville vesille.

Pitoisuusrajat on pyritty asettamaan siten, että vesiympäristölle 
vaarallisista aineista tai muista haitta-aineista ei aiheudu pintaveden 
pilaantumisen vaaraa. Rajoissa on huomioitu, että toiminta on 
lyhytkestoista, johdettavien vesien määrä on suhteellisen pieni ja 
vesissä esiintyy kohonneita haitta-ainepitoisuuksia vain satunnaisesti. 
Samat lähtökohdat toteutuvat myös putkilinjan alueella. Raja-arvot on 
esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Raja-arvot hulevesiviemäriin/ojaan ja maastoon 
johdettaville vesille.
Aine Yksikkö Raja-arvo 

hulevesiviemäriin/ 
ojaan

Raja-arvo 
maastoon

pH 6–9 6–9
Kiintoaine mg/l 300 300
Öljyhiilivedyt 
C10–C40

mg/l 5 (ei öljykalvoa) 5 (ei öljykalvoa)

Kokonaistyppi mg/l 50 100
Syanidi µg/l 100 200
Arseeni µg/l 48 96
Elohopea µg/l 0,09 0,18
Kadmium µg/l 0,6 1,2
Kromi µg/l 6,8 13,6
Kupari µg/l 15,6 31,2
Lyijy µg/l 19 38
Nikkeli µg/l 48 96
Sinkki µg/l 16 31
Summa 1,2 
dikloorieteeni

µg/l 74 148

Trikloorieteeni µg/l 10 20
Tetrakloorieteeni µg/l 10 20
Vinyylikloridi µg/l 5 10
Tolueeni µg/l 74 148
Ksyleenit µg/l 15 30
Bentseeni µg/l 50 100
PAH-
summapitoisuus

µg/l 100 200

Kaivantovesien hulevesiviemäriin johtamiseen pyydetään lupa viemärin 
omistajalta (HSY) ja johtaminen tehdään HSY:n ohjeiden mukaan. 

Vesiä ei johdeta lintukosteikkoon tai liito-oravien kulkuyhteyden alueelle. 
Vesien johtamisen vuoksi ei myöskään kaadeta tai vahingoiteta puita 
liito-oravien ydinalueilla tai kulkuyhteyksillä.

Erottavat ja eristävät rakenteet
Mikäli kaivualueen seinämiin tai pohjaan jää valtioneuvoston aseruksen 
214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, 
asennetaan niihin haitta-aineen ominaisuuksista ja pitoisuuksista 
riippuen joko huomioverkko tai eristerakenne. Mikäli eristerakenteelle 
todetaan tarvetta, se suunnitellaan työn aikana.
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Jätteiden ja kaivettujen maa-ainesten käsittely
Ruderaattialueelle sijoittuva putkilinja on noin 100 metriä pitkä. 
Kaivannon leveys tulee olemaan noin kaksi metriä ja syvyys 2–4 metriä. 
Keskimäärin kaivumassoja syntyy noin 600 m3. Kaivetut maa-ainekset, 
joissa esiintyy valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat 
ohjearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia tai haitta-aineen hajua, 
toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Alueelle varataan välivarastointitilaa, jossa haitta-ainepitoisia massoja 
voidaan tarvittaessa varastoida esimerkiksi laboratoriotulosten 
valmistumisen ajan. Välivarastointiin varattava alue voi lähtökohtaisesti 
olla massojen vähäisen määrän vuoksi melko pieni. 
Välivarastointialueen alapuolisen maaperän pilaantuminen 
välivarastoinnin seurauksena tulee estää esimerkiksi käyttämällä 
pressua varastoitavien massojen alla. Mikäli pressua tai vastaavaa 
suojausta ei ole käytetty, välivarastoalueen maaperä näytteistetään ja 
tarvittaessa puhdistetaan varastoinnin jälkeen.

Haitta-ainepitoisten massojen lisäksi välivarastoidaan kaivannon 
täytössä hyödynnettävää maa-ainesta. Tämän maa-aineksen 
välivarastointi ei vaadi maaperän suojaamista.

Pilaantuneen maan kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Kuormat 
varustetaan asianmukaisella siirtoasiakirjalla (yksi kappale jätetään 
vastaanottopaikkaan, yksi kuljetusliikkeelle ja yksi palautetaan 
ympäristötekniselle valvojalle). Esimerkki siirtoasiakirjasta liitetään 
kunnostuksen loppuraporttiin. Ympäristötekninen valvoja säilyttää 
asiakirjoja kolme vuotta kunnostuksen päättymisestä.

Maa-aineksen seassa ei tutkimuksissa havaittu jätettä. Mikäli jätettä 
havaitaan puhdistusvaiheessa, ne lajitellaan ja toimitetaan lajiteltuna 
soveltuville jäteasemille.

Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen
Kohteella voidaan hyödyntää maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet 
alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat 
ohjearvot. Hyödynnettävissä maa-aineksissa ei saa esiintyä haitta-
aineen hajua. Hyödennettävän maa-aineksen yläpuolelle tulee 
puolenmetrin kerros haitta-aineetonta maa-ainesta.

Maa-aineksen, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat kynnysarvotasolla, 
hyötykäytöstä ei arvioida aiheutuvan kulkeutumis-, terveys- tai 
ekologisia riskejä kohteen olosuhteissa. Maa-aineksen tulee olla myös 
teknisesti täyttöön soveltuvaa.
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Hyötykäytettävistä massoista määritetään laboratoriossa kohteella 
todetut haitta-aineet eli raskasmetallit ja öljyhiilivedyt. 

Hyötykäytettävissä maa-aineksissa esiintyvät haitta-aineet ja haitta-
aineiden pitoisuudet esitetään pilaantuneen maaperän kaivusta 
laadittavassa loppuraportissa. Lisäksi pilaantuneen maaperän kaivusta 
laadittavassa loppuraportissa esitetään alueet ja syvyydet, joilla haitta-
ainepitoista maa-ainesta hyötykäytettiin.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu
Haitta-ainepitoisen maaperän kaivutöitä ja massojen loppusijoitusta 
ohjataan tutkimusvaiheen analyysitulosten sekä kaivutöiden aikana 
otettavien näytteiden ja niille tehtävien mittausten sekä analyysien 
perusteella. Näytteitä otetaan noin 1 näyte/200 m3 maa-ainesta. Mikäli 
massoissa on aistinvaraisesti tai kenttämittareilla havaittavaa 
poikkeavuutta, näytteitä otetaan tiheämmin.

Puhdistusalueella tehtävissä mittauksissa käytetään XRF–
kenttämittaria. Laboratoriossa analysoidaan valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset metallit ja puolimetallit sekä öljyhiilivedyt C10–C40. 
Vähintään 10 % kenttämittarilla määritetyistä tarkkailunäytteiden 
pitoisuuksista varmennetaan laboratorioanalyysein. Tutkimusvaiheessa 
otettujen näytteiden tetrakloorieteenien määritysraja jäi laboratorion 
matriisivirheen vuoksi kynnysarvoa korkeammaksi. Kaivutöiden aikana 
tai niitä ennen määritetään maa-aineksesta klooratut alifaattiset 
yhdisteet. Yhdisteet tutkitaan jokaista kaivettavaa 200 m3 kohden. Tällä 
näytteenottotiheydellä varmistavia näytteitä otetaan noin kolme.

Kaivantovedestä otetaan vesinäytteitä. Vesinäytteistä analysoidaan 
taulukossa 1 esitetyt parametrit sekä tarvittaessa HSY:n edellyttämät 
haitta-aineet ja muut parametrit.

Seurannasta ja mittauksista vastaa kohteelle valittu ympäristötekninen 
valvoja.

Kaivun jälkeen kaivantojen pohjien ja seinämien maaperän haitta-
aineiden jäännöspitoisuudet tarkastetaan ottamalla kaivupinnoista 
jäännöspitoisuusnäytteitä. Kaivannon seinämistä ja pohjasta otetaan 
vähintään yksi näyte jokaista alkavaa 20–30 metrin pituista aluetta 
kohden. Kaivualueiden kapeuden (noin 2 m) vuoksi vastakkaiset 
seinämänäytteet yhdistetään yhdeksi kokoomanäytteeksi. Pohjanäyte 
otetaan erikseen.

Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset metallit ja puolimetallit 
sekä öljyhiilivedyt C10–C40.
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Puhdistuksen lopputulos esitetään haitta-ainepitoisen maan kaivutyön 
toimenpideraportissa.

Puhdistamisen terveys- ja ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy
Normaalin maarakennustyömaan työsuojelunäkökohtien lisäksi kohteen 
puhdistuksessa on huomioitava alueella todetut haitta-aineet.

Terveysriskinä on puhdistuksen aikana haitta-aineiden kulkeutuminen 
pölyn mukana ruoansulatus- ja/tai hengityselimiin ja iholle. Lisäksi 
pitkäaikainen, suora ihokosketus haitta-ainepitoiseen maa-ainekseen 
voi aiheuttaa ihoärsytystä ja haitta-aineen kulkeutumista elimistöön. 
Haitta-ainepitoisen maan kaivualueilla ruokailu, juominen ja tupakointi 
on kielletty. Työmaalle varataan ensiapuvälineet ja puhdasta 
vettä/silmähuuhdetta silmien huuhtelua varten.

Työntekijät käyttävät henkilökohtaisia suojavarusteita (vähintään 
kypärä, turvakengät, pitkähihaiset työvaatteet, huomiovaatteet, 
tarvittaessa hiukkassuojain P3). Pilaantuneen maan kanssa 
työskenneltäessä käytetään suojakäsineitä ja käsien pesuun 
kiinnitetään huomiota. Suojavarusteet vaihdetaan niiden likaannuttua tai 
rikkouduttua.

Puhdistettava alue aidataan ja alueelle tuodaan pilaantuneen maaperän 
puhdistuksesta kertovat kyltit. Alueella vierailevilla tulee olla 
asianmukaiset suojavaatteet (vähintään kypärä, huomioliivi ja 
turvakengät). Haitta-ainepitoisen maan kulkeutuminen työmaa-alueen 
ulkopuolelle estetään. Haitta-ainepitoisen maan kaivu toteutetaan siten, 
että haitta-ainepitoista pölyä ei muodostu.

Kaivutyö toteutetaan siten, että haitta-ainepitoista maa-ainesta ei leviä 
työmaa-alueen ulkopuolelle. Haitta-aineiden leviäminen vältetään 
estämällä autojen tarpeeton liikkuminen haitta-ainepitoisella alueella ja 
tarvittaessa puhdistamalla renkaat.

Sääolosuhteet, kuten kuivuus, voimakas tuuli ja voimakas sade 
huomioidaan puhdistustyössä ja tarvittaessa työt keskeytetään. 
Tarvittaessa kasalla olevia haitta-ainepitoisia massoja kastellaan tai 
pidetään peitettyinä pölyämisen estämiseksi.

Haitta-ainepitoisten ja runsaasti kiintoainetta sisältävien kaivantovesien 
esiintymiseen varaudutaan ennalta.

Rakennustyöt tulee toteuttaa sellaisena ajankohtana, että niistä ei 
aiheudu haittaa eliöstölle. Alueella on voimassa linnuston pesimärauha 
1.4.–15.8. ja liito-oravan pesimärauha 1.4.–31.7. Viitasammakoiden 
kutuaika on huhti-toukokuussa, riippuen lumien sulamisesta. 

Liito-oravien pesäpuita ei saa vahingoittaa.
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Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa
Putkilinjan alueen haitta-ainepitoisuudet olivat tutkimuksissa melko 
matalia ja kaivualue tutkittiin kattavasti, joten alueella ei arvioida 
esiintyvän erityisen merkittäviä haitta-ainepitoisuuksiin liittyviä 
poikkeustilanteita.

Mikäli massamäärät kasvavat huomattavasti oletetusta, ilmoitetaan siitä 
tilaajalle. Massojen loppusijoituspaikan kapasiteetti varmistetaan ja 
urakoitsijaa tiedotetaan massamäärien kasvusta ja sen vaikutuksesta 
työn kestoon.

Mikäli alueelta löytyy merkittäviä määriä uusia haitta-aineita, 
keskeytetään työ ja havainnoista ilmoitetaan tilaajalle ja Uudenmaan 
ELY-keskukseen. Puhdistusta jatketaan viranomaisten ohjeiden 
mukaisesti.

Mikäli alueen maaperässä havaitaan merkittävästi voimakkaampia 
haitta-ainepitoisuuksia kuin ennalta oli tiedossa, otetaan massoista 
ylimääräinen edustava kokoomanäyte, joka toimitetaan laboratorioon 
tutkittavaksi. Havainnoista ilmoitetaan tilaajalle ja viranomaiselle. 
Ylimääräinen puhdistustarve ja massamäärä arvioidaan ja massat 
toimitetaan soveltuvaan vastaanottopaikkaan.

Mikäli puhdistustavoitetta ei syystä tai toisesta saavuteta, selvitetään 
haitta-ainepitoisuudet, esiintymismatriisi (vesi, kaasu, maa-aines jne.) 
sekä esiintymislaajuus ja -syvyys. Jatkotoimenpiteistä (mm. 
puhdistuksen jatkaminen eri menetelmillä, eristysratkaisut, 
riskinarviointi) neuvotellaan tilaajan ja viranomaisen kanssa.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Puhdistuksen aloittamisesta ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskukseen 
kirjallisesti ennen töiden aloittamista. Samalla ilmoitetaan puhdistustyön 
valvonnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot, urakoinnista 
vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot sekä pilaantuneen maan 
vastaanottopaikat yhteyshenkilöineen.

Puhdistuksesta vastaava vastaa muusta tarpeelliseksi katsomastaan 
tiedotuksesta tarvittaessa yhdessä ympäristöteknisen valvojan kanssa.

Ympäristötekninen valvoja pitää kaivutöiden aikana kirjanpitoa, johon 
merkitään vähintään seuraavat asiat:

 tiedot alueelta poistetuista haitta-ainepitoisista maista (määrä, 
pitoisuudet, alkuperä, sijoituspaikka ja toimitusajankohta),

 tiedot otetuista näytteistä ja analyysituloksista (sijainti, 
ajankohta, kenttämittaustulokset, laboratorioanalyysitulokset), 
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 tiedot jäännöspitoisuuksista (sijainti, ajankohta, 
kenttämittaustulokset, laboratorioanalyysitulokset),

 tiedot mahdollisista täyttöihin hyötykäytetyistä kynnysarvomaista 
(pitoisuudet, sijainti, jossa hyötykäytetty),

 tiedot mahdollisista haitta-ainepitoisen maaperän kaivannoista 
pumpatuista kaivantovesistä (laatu, määrä, ajankohta, käsittely, 
johtamispaikka),

 rakennetut huomio- ja eristerakenteet (sijainti, materiaali, 
rakentamisajankohta, valokuva) sekä

 havainnot ja poikkeamat suunnitelmista ja syyt poikkeamiin.

Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla puhdistuksen 
aikana.

Kaivutöiden valmistuttua työstä laaditaan toimenpideraportti, jossa 
esitetään vähintään seuraavat asiat:

 kaivutyön toteutus ja aikataulu,
 haitta-ainepitoisen maaperän kaivantojen sijainnit ja syvyydet,
 tiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista,
 kaivutöiden aikainen näytteenotto, analyysitulokset,
 jäännöspitoisuudet,
 täyttöihin hyötykäytetyt massat,
 asennetut huomio- ja eristerakenteet,
 tiedot hyödynnetyistä kynnysarvotasoisista maista (määrä, 

haitta-ainepitoisuudet, alkuperä, sijoituspaikat ja 
kerrospaksuudet) ja

 vesienkäsittely.

Toimenpideraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle 
tarkastettavaksi.

Viranomaisen ratkaisu

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Espoon Finnoossa sijaitsevaa 
kiinteistöä 49–31–1–4 koskevan ilmoituksen pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet ja työn aikainen näytteenotto
1. Kiinteistöltä 49–31–1–4 on poistettava lisävesiputken rakentamisen 

vaatiman kaivun laajuudessa maa-ainekset, joiden metallien ja/tai 
puolimetallien ja/tai öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10–C21) ja/tai 
raskaiden öljyjakeiden (>C21–C40) pitoisuus ylittää valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason.

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

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

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

puhdistuksesta kertovin kyltein.

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

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

ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, 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. 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.
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Kaivettujen maa-ainesten hyötykäyttö
9. Puhdistettavalla alueella puhdistuskaivantojen täytössä voidaan 

hyödyntää yli puolen metrin syvyydellä maanpinnan tasosta 
puhdistettavalta alueelta kaivettavia maa-aineksia, joiden haitta-
ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvon 
ja määräyksen 1. mukaisen puhdistustason välissä. Kaivantojen 
täytössä ei kuitenkaan saa hyötykäyttää haitta-aineelle haisevia maa-
aineksia.

10. Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää 
edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä. 

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

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

toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen 
ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pöly- tai 
meluhaittoja. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on 
laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n 
edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana 
ja se 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 kuitenkin otettava 
vähintään kaksi edustavaa jäännöspitoisuusnäytettä. 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.

Mikäli kaivantovesiä johdetaan ojaan/hulevesiviemäriin ja/tai maastoon, 
on näytteitä otettava vesien johtamisen aikana vähintään kerran 
viikossa. Mikäli kaivantovesiä käsitellään ennen johtamista, on näyte 
otettava sekä ennen vesien käsittelyä että sen jälkeen.
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Näytteistä on tutkittava vähintään alueella tehdyissä maaperä- ja 
vesitutkimuksissa todetut haitta-aineet sekä pH, kiintoaines ja 
kokonaistyppi. Lisäksi on seurattava pumpattavan veden määrää.

Vesien johtamisesta ojiin ja/tai maastoon ei saa aiheutua veden 
purkualueen vettymistä, liettymistä eikä muuta haittaa ympäristölle tai 
terveydelle.

15. Tarvittaessa vesi on poistettava tai puhdistettava paikan päällä 
tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla.

Ojaan/hulevesiviemäriin ja/tai maastoon johdettavan veden laadun on 
täytettävä taulukon 1 mukaiset raja-arvot.

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.

Viemäriin, ojiin ja maastoon johdettujen vesien määrä ja haitta-
ainepitoisuus on dokumentoitava. Selvitys johdetusta vedestä on 
liitettävä määräyksessä 19. edellytettyyn kunnostuksen loppuraporttiin.

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi
16. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen 

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

17. Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita 
ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa, aiemmissa tutkimuksissa 
todettuja haitta-aineita aiempaa korkeampina pitoisuuksina tai muita 
lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin 
ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava 
viipymättä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.
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18. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta, eri 
käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista 
ja määristä.

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

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

Määräysten ja päätöksen perustelut

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

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 
3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus 
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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.

Alueella tehdyissä tutkimuksissa on todettu kohonneita arseenin, lyijyn 
ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
liitteessä säädetyt metallien, puolimetallien ja öljyhiilivetyjen 
kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot on esitetty 
taulukossa 2.

Taulukko 2.Metallien, puolimetallien öljyhiilivetyjen kynnysarvon 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 15 200
Lyijy 60 200 750
Nikkeli 50 100 150
Sinkki 200 250 400
Vanadiini 100 150 250
Keskitisleet (>C10–C21) 300 1 000
Raskaat öljyjakeet (>C21–C40) 600 2 000
Öljyjakeet (>C10–C40) 300

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 esitetyt puhdistustavoitteet. Tavoitteet on 
katsottu riittäviksi huomioiden riskinarviointi, työn laajuus ja 
ympäristöolosuhteet (Määräys 1.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. kaivettavien 
maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. Käsittelyyn toimitettavien maa-
ainesten tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi siten, että 
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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., 13., 14. ja 16.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja 
niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja 
huolellisuusperiaatteet). Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty 
aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan 
kaivusta ja muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan 
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. 
(Määräys 3.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta 
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta 
näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. 
(Määräykset 3.–9., 12. ja 15.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista 
uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. 
(Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperän puhdistustyön 
yhteydessä kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset, kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja jätejakeet on edellytetty 
toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen 
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Jätteen saa luovuttaa vain 
jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 
kuljettajalle. (Määräykset 5 ja 12.)

Jätelain (646/2011)15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten 
jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan 
ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon 
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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 siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräykset 7. ja 
8.)

Päätöksessä on hyväksytty ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
mukaisesti puhdistustyön yhteydessä kaivettujen haitta-
ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen 
kynnysarvon ylittävien ja määräyksen 1. mukaisten puhdistustasot 
alittavien maa-ainesten hyötykäyttö puhdistuskaivantojen täytössä yli 
puolen metrin syvyydellä maanpinnan tasosta. Haitta-aineelle haisevia 
maa-aineksia ei saa hyötykäyttää, jottei niistä aiheudu terveys- tai 
viihtyvyyshaittaa tai -vaaraa. Päätöksessä on edellytetty täytöissä 
hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien 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 
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on 
rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavan alueelta 
mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, 
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etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle 
alueelle eivätkä aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräykset 14. ja 15.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä 
säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 16.–19. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei 
ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita tai 
todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista 
tutkimuksista. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen 
antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräys 17.)

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

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

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

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2021) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 
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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.

Lisävesiputken rakentamisen vuoksi tehtävää kaivua voi pitää 
kertaluontoisena toimenpiteenä, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 
2023. 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
Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus / Investoinnit / Suunnittelu
Mira Heiskanen (sähköisesti)

Tiedoksi
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
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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 3. olevassa valitusosoituksessa.

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

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Putkilinjan näytepisteiden sijainti
Liite 3. Valitusosoitus 
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LIITE 3.

VALITUSOSOITUS

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

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

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja yhteystiedot

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

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

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

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

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

Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,

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



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

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

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

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

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot 
Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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