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

Ilmoituksen tekijän nimi
Hyvinkään kaupunki
PL 86
05801 Hyvinkää

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Hyvinkään Sahanmäessä osoitteessa 
Varastokatu 8. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöillä 106-9-830-8 ja 106-9-830-25. 
Kiinteistön 106-9-830-8 omistaa Kiinteistö Oy Hyvinkään Varikko ja sen 
haltija on Pivatic Varikko Oy. Kiinteistön 106-9-830-25 omistaa Rentto 
Oy.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Kiinteistöillä sijaitsee 1950-luvulla toiminnassa ollut kaatopaikka, joka 
on aiheuttanut alueen maaperän pilaantumista metalleilla, PAH-
yhdisteillä ja öljyhiilivedyillä.

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) 31.3.2021.

Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta kiinteistöillä
Sahanmäen vanha kaatopaikka toimi 1950-luvulta vuoteen 1957, jolloin 
kaatopaikka siirrettiin Hyvinkään Kulomäkeen. Sittemmin kaatopaikka-
alue täytettiin noin metrin paksuisella hiekasta koostuvalla täyttömaalla.
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Vuoden 1961 jälkeen kaatopaikka-alueella on ollut useampia 
kiinteistöjen omistajia. Kiinteistöillä on ollut mm. toimisto-, tuotanto- ja 
varastointitiloja.

Kaatopaikka sijaitsee pääosin nykyisellä kiinteistöllä 106-9-830-8, mutta 
jätetäyttö ulottuu tehtyjen tutkimusten mukaan myös naapurikiinteistön 
106-9-830-25 puolelle. Kiinteistöllä 106-9-830-8 on kaksi rakennusta, 
joista toinen on vuonna 1973 rakennettu teollisuusvarasto. Toinen 
rakennus (muu teollisuuden tuotantorakennus) on rakennettu vuonna 
1971 ja sitä on laajennettu vuonna 2000. Alue on aidattu ja 
sorapohjainen, jätetäytön alueella on paikoin kasvillisuutta ja puustoa. 
Kiinteistön 106-9-830-25 alueella jätetäytön päällä ei ole rakennuksia.

Tutkimusten perusteella vanhan kaatopaikan jätetäytön pinta-ala on 
noin 6 700 m2, josta noin 1 000 m2 sijaitsee kiinteistöllä 106-9-830-8 
olevan rakennuksen alla ja 1 000 m2 kiinteistöllä 106-9-830-25. 
Jätetäytön määräksi arvioidaan 11 800 m3.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Puhdistettava alue sijaitsee Hyvinkään Sahanmäen teollisuusalueella. 
Jätetäyttö rajautuu pohjoisessa Kaapelikatuun, idässä kiinteistöllä 106-
9-830-8 sijaitsevan rakennuksen alle, etelässä kiinteistön pihamaan 
puoliväliin ja lännessä Kaapelikatu 4:ssä sijaitsevan kumpareen 
alueelle. Jätetäytön Laajuus on esitetty liitteen 2. karttapiirustuksessa.

Kohteen lähialueilla on teollisuus- ja varastotoimintaa, varikkotoimintaa 
ja katu- sekä rautatiealueita. Naapurustossa ei ole maankäytöllisesti 
herkkiä alueita.

Alue on ollut asemakaavoitettu vuodesta 1962 teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueeksi. Voimassa oleva kaava on vuodelta 
1975.

Sahanmäen alueella, Niinistönkatu–Varastokatu, korttelissa 830 
(09:063), on vireillä asemakaavamuutoksen laatiminen. Asemakaavan 
muutoksen tavoitteena on tutkia korttelialueen 
rakentamismahdollisuudet, tarkistaa alueella oleva rakennusoikeus 
toteuttamiskelpoiselle tasolle ja huomioida alueella oleva vanha 
yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Asemakaavan muutos on tullut vireille 
vuonna 2015. Tavoitteena on jatkaa kaavan valmistelua vuonna 2021. 
(Hyvinkään kaupunki – kaavoitus 21.10.2020. Kaavoituskatsaus 2020.)

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet

Maa- ja kallioperä
Maaperäkartan mukaan alueen maaperä on hiekkaa ja alueen 
alkuperäinen maalaji pintamaissa on hiekka, hieno hiekka ja kivinen 
hiekka. Vuonna 2014 tehtyjen tutkimusten aikana havaittiin puhtaan 



UUDELY/3880/2021 3/34

näköistä joko alkuperäistä tai täyttöhiekkaa lähes kaikissa 
tutkimuspisteissä. Pintamaiden alla on vanhan kaatopaikan jätetäyttöä, 
jossa orgaanisen aineksen osuus on keskimäärin 1,2 %. Kaatopaikan 
jätetäytön alla oli 1–2 metrin paksuinen yhtenäinen turvekerros, joka 
alkaa 3–5 metrin syvyydeltä. Turpeen alapuolella maaperä on silttiä. 
Kaatopaikan ohuemman jätetäytön reuna-alueilla turvetta todettiin jo 1–
2 metrin syvyydellä maanpinnasta.

Kallionpinta määritettiin tutkimusten yhteydessä kolmesta pisteestä ja 
kallionpinnan taso vaihteli alueella 16–19 metrin syvyydessä 
maanpinnasta. Alin taso oli kaatopaikka-alueen luoteisnurkassa, kallion 
viettäessä alueella länteen kohti pohjavesialueen rajaa, lähes pohja-/ 
orsiveden virtaussuuntaan.

Pohja- ja orsivesi
Kiinteistöt sijaitsevat Hyvinkään vedenhankintaa varten tärkeällä 
pohjavesialueella, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on 
suoraan riippuvainen (tunnus 0110651, luokka 1E). Varsinaisen 
pohjaveden muodostumisalueen raja kulkee kiinteistöjen poikki ja 
karttatarkastelun perusteella osa jätetäytön alueesta sijaitsee 
pohjaveden muodostumisalueella.

Vuonna 2014 tehtyjen tutkimusten perusteella jätetäytön alueella 
pohjavettä ei muodostu käytännössä lainkaan, sillä pääosalla jätetäytön 
aluetta on orsivettä pidättävä kerros. Pohjaveden ja orsiveden 
pinnantasot poikkeavat alueella hieman toisistaan, siten että orsiveden 
painetaso on hieman korkeammalla (painetasojen erot 10–60 cm). 
Tämän perusteella voidaan olettaa, että myös virtaussuunnat ovat hyvin 
lähellä toisiaan.

Liitteen 3. karttapiirustuksessa on esitetty alueen pohja- ja 
orsivesiputkien sijainnit ja vedenkorkeudet kesäkuussa 2021.

Vesi virtaa alueella itäkaakosta länsiluoteeseen, eli Sahanmäeltä kohti 
pohjavesialueen reunaa. Pohjavesialueen reuna on aivan kohteen 
luoteisreunassa. Vedenpinnan gradientti (kaltevuus) on melko suuri 
ollen kohteessa noin 88 metrin matkalla 2 metriä (0,023), mikä kertoo 
maaperän suhteellisen huonosta vedenjohtavuudesta ja pohja-/ 
orsiveden pienestä virtausnopeudesta.

Sekä alueellinen pohjaveden virtauskuva että paikallinen ko. kohteen 
virtaussuunta vastaavat toisiaan. Alueelle tehtyjen tutkimusten 
perusteella pohja- ja orsiveden virtaussuunta on entisen kaatopaikan 
alueella itäkaakosta länsiluoteeseen. Pohjavesi virtaa luoteeseen pois 
pohjavesialueelta purkautuen mahdollisesti ojaan Kerkkolankadun 
pohjoispuolella, jossa oja on tasolla +105 m mpy ja sen alle. Orsivettä 
pidättävä alue jatkuu mahdollisesti painanteissa yhtenäisenä 
länsiluoteeseen pääradalle asti. Mikäli näin on, on hyvin mahdollista, 
että paineellisena (savi-/silttikansi) pohjavesi ei pääse purkautumaan 
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em. ojaan, vaan virtaa luoteeseen radan ali Antinsaaren alueelle 
Kulomäen itäpuolella ja siitä edelleen länteen purkautuen 
Vantaanjokeen Golfkentän kohdalla.

Orsivesi purkautuu kohteen luoteispuolella olevalle osittain kuivatulle 
suoalueelle. Suoalueelta lähtee oja Kerkkolankadun ali. Purkautunut 
orsivesi kulkee edelleen ojaa pitkin kohti ohitustien radanalitusta. 
Nykyisin täytetty ja kuivattu suoalueen pinta on noin tasolla 
+110 m mpy. Orsivedenpinta kohteessa on alimmillaan noin tasolla 
+112 m mpy. Suolta lähtevän kuivatusojan korkeustaso on sen 
alittaessa Kerkkolankadun +105 m mpy. Orsivesi kulkeutuu 
käytännössä rakentamattoman teollisuus- ja yritysalueen poikki 
purkautuen entiselle osittain kuivatulle suoalueelle virraten siitä 
lähtevässä ojassa pohjoiseen kuten purkautunut pohjavesikin.

Jätetäytön alue on pinnaltaan asfaltoimatonta hiekkaista maatäyttöä. 
Pieni osa jätetäytöstä, on rakennuksen alla olevaa täyttöä. Orsivettä 
muodostuu noin 5 730 m2:n suuruisella alueella. Hausjärven Lavingon 
sadeaseman vuosittainen pitkän ajan keskiarvosadanta on 616 mm 
(1981–2010). Arvion mukaan alueella muodostuu orsivettä noin 35 % 
sadannasta. Tämän mukaan jätetäyttöön imeytyvä, orsivettä 
muodostava vesimäärä on vuosittain keskimäärin noin 1 240 m3, eli 
noin 3,4 m3 vuorokaudessa. Saman verran luonnollisesti myös poistuu 
jätetäytön alueelta orsivetenä virtaussuuntaan länsiluoteeseen.

Pintavesi
Kohteen läheisyydessä ei sijaitse vesistöjä. Hulevesiviemäröinti kulkee 
Varastokadulla ja lyhyen matkaa Kaapelikadulla, josta viemäröinti 
kulkee edelleen radanvartta. Hulevedet purkautuvat ojaan ennen 
kiinteistöjen luoteispuolella, noin 400 metrin etäisyydellä, sijaitsevaa 
kuivatettua suoaluetta.

Asian aiemmat käsittelyvaiheet
Kiinteistön 106-9-830-8 maaperää puhdistettiin 29.8.–24.9.2007 Pivatic 
Oy:n toimesta. Tällöin kaatopaikan alueelta poistettiin pilaantuneita 
maa-aineksia noin 12 500 tonnia ja jätettä 660 tonnia. Massanvaihdon 
jälkeen alueen maaperään jäi rakennuksen alle sekä piha-alueelle 
jätetäyttöä ja pilaantunutta maa-ainesta. Puhdistusta koski Uudenmaan 
ympäristökeskuksen 15.11.2006 päivätty päätös No YS 1656.

Uudenmaan ELY-keskus velvoitti päätöksellään 13.10.2010 Hyvinkään 
kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 77 ja 84 §:n nojalla 
selvittämään Sahanmäen kaatopaikka-alueen laajuuden ja 
puhdistamistarpeen kiinteistöllä 106-9-830-8 ja kiinteistön 
naapurialueilla. 
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Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi 18.5.2012 antamallaan päätöksellä nro 
12/0307/2 mm. Hyvinkään kaupunginhallituksen valituksen ELY-
keskuksen päätöksestä. 

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 29.11.2013 antamallaan päätöksellä 
taltio 3750 Hyvinkään kaupunginhallituksen valituksen hallinto-oikeuden 
päätöksestä.

Hyvinkään kaupunki toimitti ELY-keskukselle 28.8.2014 päivätyn, Pöyry 
Finland Oy:n laatiman tutkimusraportin nimeltä ”Sahanmäen entisen 
kaatopaikan jatkotutkimus 2014”. Tutkimusraportissa esitettiin 
huhtikuun-toukokuun 2014 aikana tehtyjen jatkotutkimusten tulokset ja 
johtopäätökset.

Päätöksellään 7.3.2017 Uudenmaan ELY-keskus velvoitti Hyvinkään 
kaupungin puhdistamaan kiinteistön 106-9-830-8 maaperän. Mm. 
Hyvinkään kaupunki valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja 
vaati Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen kumoamista. 

Vaasan hallinto-oikeus kumosi 5.4.2019 antamallaan päätöksellään 
nro 19/0088/2 ELY-keskuksen päätöksen kiinteistön puhdistamisesta.

Kiinteistön omistaja Kiinteistö Oy Hyvinkään Varikko Oy sekä hallinnoija 
Pivatic Varikko Oy pyysivät valituslupaa korkeimmalta hallinto-
oikeudelta ja vaativat, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan 
ja että Uudenmaan ELY-keskuksen päätös saatetaan voimaan 
muutettuna rakennuksen alapuolisen maaperän puhdistamisen osalta. 
Korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan ja 31.12.2020 päivätyllä 
päätöksellään taltio 4431 kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun ja 
saattoi Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen täsmennettynä 
voimaan.

Puhdistustyön tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Hyvinkään kaupunki, Sahanmäen entisen kaatopaikan jatkotutkimus 
2014, Tutkimusraportti. Pöyry Finland Oy, 28.8.2014.

 Hyvinkään kaupunki, Kunnostuksen yleissuunnitelma; Sahanmäen 
vanha kaatopaikka. AFRY Finland Oy, 31.3.2021.

 Hyvinkään kaupunki, Kunnostuksen yleissuunnitelma; Sahanmäen 
vanhan kaatopaikan kunnostus, Pohja- ja orsiveden 
tarkkailusuunnitelma, täydennys 23.6.2021. AFRY Finland Oy, 
23.6.2021.

Pilaantumista koskevat tiedot
Entisen kaatopaikan alueella on tehty useita maaperän ja pohjaveden 
pilaantuneisuusselvityksiä vuodesta 2001 lähtien. Viimeisimmät 
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tutkimukset ovat vuodelta 2014. Alla on esitetty yhteenveto kaikista 
tutkimustuloksista, pois lukien vuonna 2007 puhdistetut alueet.

Maaperä

Epäorgaaniset haitta-aineet
Kohteesta tehtyjen tutkimusten aikana analysoitiin laboratoriossa 115 
maanäytettä. Korkeita metallien ja puolimetallien pitoisuuksia esiintyy 
tasaisesti eri osissa jätetäyttöä, yleensä 2–4 metrin syvyydellä maan 
pinnasta. Sinkin pitoisuus ylitti valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisen ylemmän ohjearvon 19 näytteessä, kuparin kuudessa 
näytteessä, kromin kahdessa näytteessä sekä arseenin ja nikkelin 
yhdessä näytteessä. Lisäksi sinkin, lyijyn ja/tai kuparin pitoisuus ylitti 
alemman ohjearvon useassa näytteessä.

Orgaaniset haitta-aineet
Öljyhiilivetyjen C10–C40 pitoisuus analysoitiin laboratoriossa 87 
näytteestä. Ylempien ohjearvojen ylityksiä todettiin yhdeksässä 
näytteessä. Useimmissa näytteissä pääosa öljystä oli raskaita jakeita 
(C22–C40). Alempi ohjearvo ylittyi 16 näytteessä.

PAH-yhdisteiden pitoisuus ylitti kahdeksassa näytteessä ylemmän 
ohjearvon ja kuudessa näytteessä alemman ohjearvon. PAH- yhdisteitä 
esiintyi tyypillisesti öljyhiilivetyjä sisältävissä täytöissä. PAH-yhdisteiden 
analyysejä tehtiin 84 kpl.

Haihtuvista hiilivedyistä bentseenin pitoisuus ylitti alemman ohjearvon 
yhdessä näytteessä, kun analysoituja näytteitä oli 72 kpl. Kloorattujen 
alifaattisten hiilivetyjen pitoisuudet alittivat alemmat ohjearvot, mutta 
yksittäisiä kynnysarvojen ylityksiä todettiin.

Kokonaissyanidi tutkittiin 65 näytteestä. Syanidin kynnysarvo ylittyi 
lievästi kahdessa näytteessä.

Liukoisuudet
Liukoisuustestien tulosten perusteella minkään haitta-aineen liukoisuus 
ei ylittänyt tavanomaiselle kaatopaikalle hyväksyttävän jätteen 
liukoisuusvaatimusta. Pysyvän jätteen kaatopaikan vertailuarvojen 
perusteella lyijyn ja antimonin liukoisuudet ylittivät yhdessä 
liukoisuusnäytteessä niukasti pysyvän jätteen kaatopaikan 
liukoisuusvaatimuksen. Lisäksi sulfaatin liukoisuus ylitti pysyvän jätteen 
kaatopaikan liukoisuusvaatimuksen. Liuenneen orgaanisen hiileen 
(DOC) pitoisuudet olivat 150–180 mg/kg.
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Jätetäyttö
Tehdyissä tutkimuksissa todettiin jätetäytön ulottuvan syvimmillään 
viiden metrin syvyyteen maanpinnasta. Jätetäyttökerroksen paksuus 
vaihteli pääosin välillä 1–4 metriä. Jätetäytön keskimääräinen paksuus 
32 tutkimuspisteestä tehtyjen maaperähavaintojen perusteella koko 
alueella on 1,75 metriä. Jätetäyttökerroksen laajuus on tutkimustulosten 
perusteella lähes sama kuin haitta-ainepitoisuuksiltaan alemmat ja/tai 
ylemmät ohjearvot ylittävien maiden laajuus.

Tiedot maaperän tutkimuspisteiden sijainneista, haitta-aineiden 
pitoisuustasoista ja jätetäytön laajuudesta on esitetty liitteen 2. 
karttapiirustuksessa.

Haitta-aineiden määrä
Sinkin pitoisuuksien keskiarvo ja mediaanipitoisuus olivat selvästi 
korkeimmat, samoin pitoisuudeltaan ylemmän ohjearvon ylittävien 
näytteiden määrät. Sinkin kokonaismääräksi täytössä arvioidaan 
8 800 kg. Sinkki on tyypillinen kaatopaikoilla oleva raskasmetalli. 
Kuparin kokonaismääräksi arvioidaan 2 900 kg ja lyijyn 1 600 kg. 
Kromin, arseenin ja nikkelin ylempi ohjearvo ylittyi yhdessä tai 
muutamassa näytteessä.

Orgaanisista aineista raskaiden öljyjakeiden, öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittivät ylemmät ohjearvot 
6–7 näytteessä, kun tutkittuja näytteitä oli 80–88 kpl. Raskaiden 
öljyjakeiden kokonaismääräksi kaatopaikalla saatiin 27 000 kg ja 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden 11 000 kg sekä PAH-yhdisteiden 1 700 kg.

Haihtuvien hiilivetyjen pitoisuudet olivat alhaisia, pääosin alle 
määritysrajan, joten niiden kokonaismääriä ei voida laskea. Vain 
bentseenin pitoisuus yhdessä näytteessä ylitti alemman ohjearvon. 
Syanidipitoisuus oli kynnysarvotasoa.

Pohjavesi
Pohjaveden laatua on verrattu talousvesiasetuksen 461/2000 
laatuvaatimuksiin ja ohjearvoihin sekä valtioneuvoston asetuksen 
341/2009 ympäristölaatunormeihin.

Epäorgaaniset haitta-aineet
Pohjavedessä ei ole todettu haitallisia raskasmetalleja talousveden 
laatuvaatimukset ylittävinä pitoisuuksina. Veden huonon happitilanteen 
vuoksi raudan ja mangaanin pitoisuudet ovat olleet usein korkeita. 
Maaperässä korkeina pitoisuuksina todetun sinkin pitoisuudet eivät ole 
koholla vesinäytteissä, mikä kertoo sinkin pidättyvän hyvin maaperään.
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Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Pohjavesinäytteissä on todettu pieniä määriä trikloorieteeniä. 
Orsivedessä ei ole todettu trikloorieteeniä ja kaatopaikkajätettä on vain 
orsivesikerroksessa ja sen yläpuolella. Tämän vuoksi tutkimusraportissa 
todetaan, että pohjavedessä todetut pitoisuudet ovat peräisin muualta 
kuin kaatopaikkajätteestä. Pitoisuudet jäävät alle talousveden 
laatuvaatimuksen.

Kaatopaikka-alueen ulkopuolella, Kaapelikadun pohjoispuolella on 
todettu 4-isopropyylitolueenia, joka on bensiinihiilivetyjen komponentti. 
Yhdistettä esiintyi myös maanäytteissä erityisesti yhdessä 
tutkimuspisteessä. Sille ei ole esitetty pohjaveden laatuvaatimuksen tai 
ohjearvon enimmäispitoisuutta.

Bensiinin lisäaineita ei ole todettu vesinäytteissä.

Öljyhiilivedyt, kloorifenolit ja syanidi
Orsi- tai pohjavedessä ei ole todettu kohonneita pitoisuuksia 
öljyhiilivetyjä. Maanäytteissä monin paikoin esiintyvä öljy on siten 
vanhaa, maahan hyvin pidättyvää öljyä, josta liukoisimmat osat ovat 
mitä ilmeisimmin jo haihtuneet ja liuenneet.

Vain kaatopaikan sisäisessä vedessä on todettu pieniä kloorifenoleiden 
summapitoisuuksia. Vedessä kloorifenolipitoisuudet koostuvat 
pääasiassa metyylifenoleista, joita esiintyy mm. kivihiilitervassa 
(kreosootti, PAH-yhdisteet). PAH-yhdisteitä on todettu sekä vesi- että 
maanäytteissä.

Kokonaissyanidipitoisuudet eivät ole olleet koholla vesinäytteissä.

Happi- ja humuspitoisuudet
Veden happipitoisuus on alahainen useassa havaintoputkessa. 

Varsinkin orsivedessä, joka sijoittuu täytön alla olevaan 
turvekerrokseen, on humuspitoisuudet kohonneet. Orsiveden/jätetäytön 
sisäisen veden humuspitoisuudet ylittävät selkeästi talousveden 
laatusuosituksen enimmäisarvon. Varsinaista pohjavettä edustavissa 
havaintopukissa humuspitoisuudet alittivat talousveden 
laatusuosituksen.

Typen yhdisteet
Korkeita ammoniumtyppipitoisuuksia todettiin vain orsivedessä. 
Suurimmassa osassa havaintoputkia pitoisuudet ylittävät selkeästi 
ammoniumtypen talousveden laatusuosituksen enimmäisarvon. Osa 
ammoniumista on todennäköisesti turvelähtöistä, osa jätetäytön 
aiheuttamaa. Varsinaisessa pohjavedessä ammoniumtyppipitoisuudet 
jäivät alle kyseisen laatusuosituksen enimmäisarvon. Typpiyhdisteet 
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ovat ammoniumina johtuen heikosta happitilanteesta. Hapettuneen 
typpiyhdisteen, nitraattitypen, pitoisuudet jäivät kaikissa pisteissä 
selvästi alle talousveden laatuvaatimuksen enimmäispitoisuuden.

Sulfaattipitoisuudet, pH, sähkönjohtavuus ja alkaliteetti
Veden pH ja sulfaattipitoisuudet vastaavat alueella yleisesti todettuja 
arvoja ja täyttävät talousveden laatusuosituksen enimmäisarvot.

Veden sähkönjohtavuus on odotetusti kohonnut jätetäytön sisäisessä 
vedessä/orsivedessä. Muissa pohja- ja orsiveden havaintoputkissa 
pitoisuudet eivät juuri poikenneet tavanomaisesta.

Veden alkaliteetti oli selkeästi kohonnut orsivedessä jätetäytöstä 
johtuen.

Johtopäätökset
Tutkimusraportin mukaan pohjaveden laadussa ei ole todettu 
kaatopaikan vaikutusta. Vähäiset trikloorieteenin pitoisuudet 
(< talousveden laatuvaatimus) ovat peräisin muualta Sahanmäen 
alueelta. Pohjaveden laatu ei muutu kaatopaikan vaikutuksesta, joten 
kaatopaikalla ei ole pohjavesivaikutuksia ympäristöön.

Orsivedessä ei haitta-ainemäärityksissä todettu mainittavia kaatopaikan 
vaikutuksia (raskasmetallit, VOC, öljyhiilivedyt, syanidi, kloorifenolit ja 
fenolit). Tavanomaisissa veden laatua kuvaavissa määrityksissä todetut 
humuspitoisuudet, rauta- ja mangaanipitoisuudet sekä typpipitoisuudet 
(ammonium) eivät aiheuta haittaa ympäristölle, sillä samoja yhdisteitä 
on suoalueelta purkautuvissa vesissä luonnostaan.

Huokosilma
Huokosilmanäytteitä on tutkittu teollisuushallin sisätilan lattian alla 
todetusta jätetäytöstä HP1 ja HP2. Samoista pisteistä tehtiin myös 
kaatopaikkakaasujen IR-mittaus. Aktiivihiiliampulleista mitattiin 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ml. vinyylikloridi. 
Ainoastaan yhdessä pisteessä todettiin maaperän huokosilmassa 
määritysrajan (1 mg/m3) ylittävä pitoisuus tolueenia (2 mg/m3). Muut 
pitoisuudet alittivat määritysrajan.

Kaatopaikkakaasuja ei myöskään todettu tehdashallin alaisen 
maaperän huokosilmassa. Hiilidioksidia oli alle 1 % eikä metaania 
todettu.

Maaperän puhdistustarve ja tavoitteet
Vuonna 2014 laadittiin vanhan kaatopaikan alueelle valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukainen maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arviointi. Riskinarvioinnissa tarkasteltiin päästö- ja 
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altistumislähteitä, mahdollisia kulkeutumisreittejä ja -mekanismeja sekä 
mahdollisia altistumisreittejä. Lisäksi arvioitiin terveysriskejä. Ekologisia 
riskejä ei arvioitu, sillä tarkastelukohde sijaitsee teollisuusalueella.

Riskitarkastelun perusteella haitta-aineiden kulkeutumisriski on 
pieni/merkityksetön. Koska haitta-aineet eivät kulkeudu, eikä niille voi 
siitä syystä altistua, niin terveysriski on alhainen ja hyväksyttävä.

Johtopäätöksenä todetaan riskinhallinnan osalta olevan tärkeää, että 
alueen tulevassa käytössä huomioidaan haitta-aineiden esiintyminen ja 
sen asettamat rajoitukset esim. maaperän kaivamiselle ja maanalaisten 
rakenteiden sijoittamiselle ja orsivettä muodostavan kerroksen 
puhkaisemiselle. Pilaantuneisuus tulisi myös merkitä kaavaan ja muihin 
mahdollisiin maankäytön suunnitelmiin.

Korkein hallinto-oikeus on 31.12.2020 päivätyssä päätöksessään taltio 
4431 pitänyt esitettyä riskinarviointia riittävänä kyseessä olevan asian 
ratkaisemiseksi. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että vaikka alueella ei 
nykyisessä stabiilissa tilassa aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa, voi 
sitä aiheutua alueen kaavanmukaisessa käytössä rakennuksen ja 
rakenteiden korjaamis-, kunnostamis- tai rakentamistoimenpiteiden 
yhteydessä, jolloin joudutaan kajoamaan jätetäyttöön. 
Puhdistamisvastuun korkein hallinto-oikeus katsoo olevan Hyvinkään 
kaupungilla entisen kaatopaikkatoiminnan harjoittajana. Vastuun 
laajuutta arvioitaessa on kiinnitetty huomiota myös siihen, että 
kaupungilla kaavoituksesta vastaavana julkisen vallan käyttäjänä on 
mahdollisuudet vaikuttaa alueen sallittuun maankäyttöön ja 
rakentamiseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden em. päätöksen mukaan Hyvinkään 
kaupungin on puhdistettava kiinteistön RN:o 106-9-830-8 maaperä 
ELY-keskuksen 7.3.2017 antamassa hallintopakkopäätöksessä 
määrätyn mukaisesti:

 Kiinteistöltä on poistettava kaatopaikan jätetäyttö.

 Kiinteistöltä on poistettava kaatopaikkatoiminnasta aiheutuneet 
pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät 
ohjearvotasot.

 Jätetäyttö ja pilaantuneet maa-ainekset on poistettava siinä 
laajuudessa kuin se on mahdollista kiinteistöllä sijaitsevaa 
rakennusta vaarantamatta.

 Kunnostuksen päätyttyä kiinteistölle on tuotava rakennuskelpoista 
maata puhdistetun alueen tasaamiseksi vastaavaan korkotasoon, 
mitä se oli ennen puhdistusta.
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 Hyvinkään kaupungin on pantava vireille kolmen kuukauden 
kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta (31.12.2020) Uudenmaan 
ELY-keskuksessa ympäristönsuojelulain 136 §:ssä tarkoitettu 
ilmoitus kunnostussuunnitelmineen. Kunnostussuunnitelmassa on 
esitettävä myös työnaikainen pohja- ja orsiveden tarkkailu.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä, työn eritysvaatimukset ja aikataulu

Haitta-ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaiset ylemmät ohjearvot ylittävät pilaantuneen maa-ainekset ja 
jätetäyttö poistetaan kiinteistöiltä. Työ toteutetaan massanvaihdolla.

Varsinaisen pohjaveden korkeus on lähellä orsivedenpintaa tai vain 
hieman sitä alempana, mikä tarkoittaa, että pohjavesi on alueella 
paineellista. Huolimaton kaivu voi siten aiheuttaa keventyneen 
vastapaineen vuoksi pohjan nousua ja pahimmassa tapauksessa 
orsivettä pidättävän kerroksen puhkeamisen.

Alustavat laskelmat kaivun pohjan mahdollisesta noususta (hydraulinen 
murtuma) viittaavat siihen, että kaivu on toteutettavissa riittävälle 
syvyydelle, mutta tarkentavia pohjatutkimuksia tulee tehdä vielä ennen 
työn toteuttamista. Massanvaihtotyön toteutuksen suunnittelua varten 
tarvitaan alueelta (geoteknisiä) pohjatutkimuksia. Kairauksia arvioidaan 
alustavasti tarvittavan noin 10–15 kpl.

Riskiä voidaan lisäksi pienentää toteuttamalla syvälle menevät kaivut 
lamelleittain ja heti perään täyttäen. Piha-alueen massanvaihtotyön 
jatkosuunnittelussa tulee huomioida myös Kaapelikatu ja sen stabiliteetti 
kaivannon suuntaan. Lisäksi mahdolliset maanalaiset rakenteet tulee 
selvittää.

Puhdistuksen suunnittelu ja alustavat tutkimukset sekä urakkakilpailutus 
tehdään vuoden 2021 aikana ja varsinaisen puhdistustyön arvioidaan 
alkavan vuoden 2022 keväällä roudan sulettua. Puhdistuksen arvioidaan 
kestävän noin 3–5 kuukautta.

Rakennuksen alapuolinen maaperä
Rakennuksessa on sekä paaluperustusta että antura-/pilariperustusta ja 
sen lattia on maanvarainen. Perustusten tarkkaa syvyyttä ei tiedetä, 
niiden on kuitenkin oletettu olevan anturoiden osalta 1–4 metrin 
syvyydessä ja paalutusten osalta 4–8 metrin syvyydessä.

Massanvaihtoa on tarkasteltu tehtäväksi erikseen joko rakennuksen 
ulko- tai sisäpuolelta. Geoteknisen tarkastelun mukaan sekä ulko- että 
sisäpuolelta toteutettava jätetäytön poistaminen edellyttää mm:

 nykyisten perustusten vahvistamista,
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 rakennusluvan hakemista perustusten vahvistamiseen,

 kantavan lattian purkua ja uudelleenrakentamista,

 kuormankantorakenteiden toteuttamista,

 LVIS-töitä,

 lisätutkimukset perustusten todellisesta tasosta, täydentävät 
pohjatutkimukset sekä

 lisätietoa poistettavan massan laajuudesta ja syvyydestä.

Pelkästään tarvittavat lisätutkimukset pohjatutkimuksineen ja 
perustusten vahvistusten suunnittelu vievät aikaa vähintään 6–
9 kuukautta.

Massanvaihto rakennuksen alapuolelta on järeä toimenpide, jonka 
kustannukset tulevat olemaan suuret. Lisäksi toimenpiteet tulevat 
merkittävästi haittaamaan rakennuksen käyttöä. Puhdistusta ei voida 
tehdä rakennusta vaurioittamatta ja aiheuttamatta häiriötä sen käytölle. 
Tosin vauriot ovat korjattavissa ja häiriöitä voidaan pienentää siirtämällä 
toimintoja väistötiloihin. Vuoden 2014 riskinarviossa on todettu, että 
nykyisellään rakennuksen alapuolinen pilaantuminen ei aiheuta 
rakennuksen käyttäjille terveysriskiä. KHO ei ole päätöksessään 
moittinut tätä riskinarvion johtopäätöstä.

Hyvinkään kaupunki esittää em. seikkoihin vedoten, että rakennuksen 
alapuolista pilaantunutta maa-ainesta ja jätetäyttöä ei poisteta nyt 
suunnitellun puhdistuksen yhteydessä, vaan se siirretään kaupungin 
velvoitteena myöhemmin esim. rakennuksen purun tai mittavan 
peruskorjauksen yhteyteen.

Työn toteuttaminen

Vanhan kaatopaikan jätetäytön syvyys vaihtelee, ollen tehtyjen 
tutkimusten perusteella jopa viiden metrin syvyydellä maanpinnan 
alapuolella. Lisäksi kaivualueen haasteena on jätetäytön alla sijaitseva 
turvekerros, jossa on orsivettä. Turvekerroksen alainen silttinen kerros 
pidättää allaan paineellista pohjavettä. Näin ollen jätetäytön alaisen 
maan rakenne on erittäin herkkä, eikä turpeen alaista orsivettä 
pidättävää silttikerrosta tulisi puhkaista tai muutoin vaurioittaa kaivun 
yhteydessä.

Ennen puhdistustyön aloittamista tehdään mm. täydentäviä pohjavesi- 
ja maaperätutkimuksia, kaivualue vaaitaan/tehdään maastomalli, 
laaditaan työ- ja kaivusuunnitelma, pidetään aloituspalaveri (sovitaan 
työmaajärjestelyistä ja työajoista), tiedotetaan viranomaisia ja 
naapureita, alue merkitään aidoin ja varoituskyltein sekä 
kasvillisuus/puusto poistetaan.
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Jätetäytön kaivu aloitetaan vuonna 2007 puhdistetun alueen/ 
rakennuksen läheltä, josta edetään eteenpäin, kunnes jätetäyttöä ei 
kaivusuunnassa enää todeta ja kaivualueen reunan 
jäännöspitoisuusnäytteet osoittavat, ettei kaivusuunnassa ole enää 
todettavissa ylemmät ohjearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. 
Rakennuksen seinän vierestä massat voidaan vaihtaa rakennuksen 
peruspalkin alapinnantasoon eli alle yhden metrin syvyyteen. Tämä 
riippuu perustusten todellisesta sijainnista. Rakennuksen alle jäävä 
jätetäyttö sekä puhdistettu alue eristetään suodatinkankaalla.

Työmaalla ympäristöasiantuntija ohjaa kaivua. Valvojan tehtäviin 
kuuluvat kenttämittaukset, poistettavien massojen lajittelu ja lajiteltujen 
massojen ohjaaminen loppusijoitukseen, tarvittavien siirtoasiakirjojen 
laatiminen, kirjanpito kenttämittauksista ja poistetuista massoista sekä 
jäännösnäytteiden ottaminen. Valvoja huolehtii myös näytteiden 
toimittamisesta laboratorioanalyyseihin.

Työmaakokouksia järjestetään säännöllisesti tilaajan, urakoitsijan, 
valvojan sekä tarvittaessa viranomaisten kanssa.

Syvyyssuuntaan kaivu lopetetaan, kun pohjamaan puhtaus on 
varmistettu kenttämittauksin. Kaivu tulee kuitenkin keskeyttää 
välittömästi, kun pohjan turvekerrostuma on havaittavissa.

Kun puhdistustavoitteet on saavutettu, puhdistettu alue ennallistetaan 
täyttämällä kaivannot puhtailla maamassoilla ja kaivannosta kaivetuilla, 
tavoitetasot alittavilla ja jääteettömillä maa-aineksilla. Maaperän 
pintakerrokseen käytetään tarvittaessa kasvukerrokseksi sopivaa 
multaa sekä puhdistustyön yhteydessä mahdollisesti siirretyt 
säilytettävät puut ja pensaat istutetaan uudelleen. Myös puhdistuksen 
yhteydessä mahdollisesti poistetut tai siirretyt salaojarakenteet tms. 
rakennetaan uudelleen.

Työn aikainen näytteenotto

Ennen puhdistustyön aloittamista merkitään tutkimuksissa määritellyn 
puhdistusalueen rajat kiinteistölle. Pintamaiden puhtaus varmistetaan 
näytteenotoin. Kaivualue jaetaan 10x10 metrin ruutuihin, joista 
jokaiseen tehdään viisi koekuoppaa. Koekuopista otetaan 
kerroskohtaiset (0,5 m) kokoomanäytteet. Kaivualueella merkitään 
näytepisteet, joissa on aiemmissa tutkimuksissa todettu pilaantuneita 
maa-aineksia.

Työn aikana otetaan maanäytteitä epäorgaanisilla ja orgaanisilla haitta-
aineilla pilaantuneilta alueilta vähintään yksi näyte/100 m2. Näytteet 
otetaan pääasiassa kaivurintauksista. Tarvittaessa näytteet voidaan 
yksittäisissä kohdissa ottaa suoraan kaivinkoneen kauhasta. Yksi näyte 
koostuu vähintään 10 osanäytteestä. Kaivun ohjausnäytteistä 20 % 
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analysoidaan laboratoriossa. Näytteistä tutkitaan raskasmetallit, PAH-
yhdisteet sekä öljyhiilivedyt. 

Valvoja seuraa kaivun aikana poistettavan maan ja täytön laatua 
aiempien tutkimustulosten perusteella, työnaikaisten kenttämittausten, 
analyysitulosten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella. Valvoja 
käyttää työssään kentällä XRF-röntgenfluoresenssimittaria arseeni-, 
kupari-, lyijy- ja sinkkipitoisuuden tutkimiseksi sekä PetroFlag-
kenttätestejä mineraaliöljypitoisuuden tutkimiseksi.

Kaivutyön lopuksi kaivannosta otetaan jäännösnäytteitä vähintään yksi 
kokoomanäyte jokaista 100 m2:n aluetta kohti. Näytteet otetaan 
kokoomanäytteinä kaivannosta siten, että yksi näyte koostuu vähintään 
15 osanäytteestä. Näytteistä tutkitaan aluksi kenttämittauksin ne haitta-
aineet, joita alueella on todettu perustutkimusten yhteydessä 
(raskasmetallit, mineraaliöljy). Kenttämittarilla mitatun haitta-
ainepitoisuuden alittaessa puhdistustavoitteen, näyte analysoidaan 
laboratoriossa. Jos kunnostustavoite ylittyy, kaivua jatketaan 
puhtaaseen rajapintaan.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely

Puhtaat pintamaat, jätetäyttö ja pilaantuneet maa-ainekset erotellaan jo 
kaivuvaiheessa omiin kasoihin puhdistettavilla kiinteistöillä. Lisäksi 
jätetäyttö seulotaan kohteessa, jolloin voidaan erotella jätejakeet maa-
aineksista ja näin minimoida kaatopaikalle vietävän jätteen määrä. 

Kiinteistöiltä varataan vesitiiviit alueet maa-ainesten sekä jätejakeiden 
välivarastointiin, jotta voidaan varmistua, etteivät haitta-aineet pääse 
kulkeutumaan ympäristöön. Maa-aineksia varastoidaan alueella 
työmaajärjestelyjen ja työn sujuvan kulun vuoksi väliaikaisesti esim. 
analyysien vaatiman ajan.

Jätettä sisältävät maa-ainekset, voimakkaasti pilaantuneet maa-
ainekset sekä lievästi pilaantuneet maa-ainekset pidetään erillään työn 
aikana. Seulotut jätejakeet sekä pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan 
mahdollisimman pian asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on 
lupa vastaanottaa metalleilla, öljyhiilivedyillä ja PAH-yhdisteillä 
pilaantunutta maata.

Puhdistettavalta alueelta mahdollisesti löytyvät hyödyntämiskelpoiset 
jätteet, esim. autonrenkaat, toimitetaan kierrätykseen.

Lopulliset vastaanottopaikat selviävät, kun puhdistustyön urakoitsija on 
valittu, mutta esimerkiksi Kiertokapulan Hyvinkään käsittelykeskus 
vastaanottaa luvan mukaisesti lievästä aina vaarallisen jätteen tasolle 
öljyhiilivedyillä pilaantuneita maa-aineksia sekä jätettä sisältäviä maa-
aineksia.
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Pilaantuneet maa-ainekset sekä jätteet kuljetetaan kuorma-autoilla 
vastaanottopaikkoihin. Kuljetuksiin vaadittavat siirtoasiakirjat laatii 
puhdistuksen valvoja massojen haitta-ainepitoisuuksien mukaisesti. 
Siirtoasiakirjoja säilytetään vaadittava aika ja ne toimitetaan 
viranomaiselle pyydettäessä.

Alueen täytöissä pyritään hyödyntämään ylemmän ohjearvotason 
alittavia sekä teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttökelpoisia, puhdistustyön 
aikana kaivettuja maa-aineksia. Täytöissä ei kuitenkaan käytetä jätteitä 
sisältäviä, puhdistuksen tavoitetasot alittavia maa-aineksia, vaan ne 
toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Pilaantuneen veden käsittely

Osa jätetäytöstä sijaitsee orsivedenpinnan alapuolella. Kaivu tehdään 
jätetäytön sortumisen ja sekoittumisen estämiseksi kuivatyönä.

Tehtyjen tutkimusten perusteella täyttöalueen orsivesi ei ole 
pilaantunutta ja täyttää Hyvinkään kaupungin viemäröitävän veden 
laatuvaatimukset. Puhdistustyön aikana kaivantoihin kertyvän veden 
laatu tutkitaan vesinäytteistä ja Hyvinkään kaupungin viemäröitävän 
veden laatuvaatimukset täyttävät vedet voidaan pumpata Hyvinkään 
Veden ohjaamaan jätevesiviemäriin. Veden pumppaamisesta sovitaan 
erikseen vesilaitoksen kanssa.

Pohja- ja orsiveden tarkkailu
Kaatopaikan alueella ja sen läheisyydessä on seurantaa varten 
seuraavat putket:

 Pohjavesiputket PV1, PVP1, 14, 15 ja MV20.

 Orsivesiputket HP1 (rakennuksen sisällä), PV1orsi, PVP2s ja 
MV20a.

Putkien sijainnit on esitetty liitteessä 3.

Orsivesi on keskeisellä jätetäytön alueella noin 2,4 metrin syvyydellä 
maanpinnasta, pohjavesi vastaavasti noin 3–4 metrin syvyydellä 
maanpinnasta. Pilaantuneen maan massanvaihto ulottuu paikoin yli 
neljän metrin syvyyteen eli ainakin osin orsivedenpinnan alapuolelle.

Pohja- ja orsiveden laatua seurataan kaikista alueen yhdeksästä 
havaintoputkesta. Massanvaihtoalueella sijaitseva orsiveden 
havaintoputki PVP2s pyritään säilyttämään suojaustoimin 
näytteenottokelpoisena koko työn ajan.

Vesinäytteitä otetaan seuraavasti:

 Yksi näytteenottokierros ennen puhdistuksen aloitusta.
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 Seuraavat näytteenottokierrokset puhdistuksen aikana kuukauden 
välein.

 Viimeinen näytteenottokierros noin neljä kuukautta puhdistuksen 
jälkeen.

Näytteenottokierrosten lukumäärä riippuu siten puhdistuksen kestosta. 
Mikäli työstä johtuvaa haitallisten aineiden pitoisuuskasvua todetaan 
vielä neljä kuukautta puhdistuksen päättymisestä, jatketaan 
näytteenottoa puhdistuksen loppuraportissa esitettävällä tavalla.

Vesinäytteet otetaan vähintään 15 minuutin pumppauksen jälkeen tai 
tyhjennyksen jälkeen noutimella antoisuudeltaan huonoista putkista. 
Näytteet ottaa sertifioitu näytteenottaja.

Vesinäytteet analysoidaan sertifioidussa laboratoriossa. Kullakin 
näytteenottokerralla analysoidaan kaikista näytteistä pH, 
sähkönjohtavuus, happi, CODMn, alkaliniteetti, sulfaatti, ammoniumtyppi, 
nitraatti, kloridi, öljyhiilivedyt C10–C40, PAH-yhdisteet, fenolit, 
kokonaissyanidi, helposti haihtuvat orgaaniset yhdisteet (sisältäen 
TVOC ja bensinijakeet C5–C10) ja metallien As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, 
Pb,Sb, Zn, V ja Hg liukoiset pitoisuudet.

Pohja- ja orsivedenkorkeudet mitataan kunkin vesinäytteenoton 
yhteydessä 0,5 cm tarkkuudella.

Tarkkailun vedenlaatu- ja pinnankorkeustulokset taulukoidaan tulosten 
valmistuttua. Taulukoidut tulokset toimitetaan Uudenmaan ELY-
keskukselle, Hyvinkään Vedelle, Hyvinkään kaupungin 
ympäristökeskukselle, kiinteistöjen omistajille sekä Pivatic Oy:lle. 
Tulosten valmistuttua toimitetaan tulokset taulukkomuodossa, josta 
näkyy aina aikaisemmat tulokset. Lopulliset analyysituloslomakkeet 
laitetaan puhdistustyön loppuraportin liitteeksi.

Mahdollisesta tarkkailun jatkumisesta päätetään tarkkailuohjelman 
mukaisen seurannan tulosten perusteella, kun tarkkailu on päättynyt ja 
tarkkailutulokset raportoitu.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin
Pohjavettä pidättävän maakerroksen puhkaisemisen tai pohjavettä 
pidättävän maakerroksen hydraulinen murtuman varalta työmaalla on 
valmius suojapumppaukseen. Tilanteesta ilmoitetaan välittömästi 
valvojalle, jolla on tiedotusvastuu eteenpäin.

Voimakkaan tuulen tai rankkasateen aikana alueella ei harjoiteta kaivu- 
tai lastaustoimintaa.

Pumppaukseen varataan tarpeeksi pumppuja, jotta estetään veden 
voimakas kertyminen kaivantoon. Veden johtamisesta viemäriin sovitaan 



UUDELY/3880/2021 17/34

erikseen. Lisäksi varaudutaan vedenkeräyslaitteiston/säiliön tarpeeseen 
ja vähintään varmistetaan saatavuus etukäteen.

Varaudutaan laitteistojen/koneiden toimintahäiriöihin. Onnettomuuksiin 
varautuminen kuvataan työturvallisuussuunnitelmassa.

Mikäli työn aikana löydetään poikkeavia jäte-eriä tai haitta-aineita, 
otetaan yhteyttä viranomaisiin.

Käsittelylaitosten kapasiteetin varmistaminen massamäärien ylitysten 
varalta.

Ennen puhdistamisen aloittamista järjestettävässä aloituspalaverissa 
käydään yksityiskohtaisesti läpi mahdolliset poikkeukselliset tai työtä 
hidastavat tilanteet. Poikkeustilanteiden varalta on tiedotuskanavat, siitä 
vastaavat tahot sekä tiedotettavien tahojen yhteystietojen oltava 
tiedossa ja ajantasaiset.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Työ suunnitellaan ja toteutetaan siten, että pilaantuneen maa-aineksen 
leviäminen ympäristöön estetään. Puhdistustyön aikana huomioidaan, 
että kiinteistö ja naapurikiinteistöt ovat teollisuuskäytössä ja alueella 
liikkuu raskaita kulkuneuvoja. Puhdistusalueet aidataan ja merkitään 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta kertovin kyltein ulkopuolisten 
pääsyn estämiseksi.

Kaivettavia massoja voidaan kevyesti kostuttaa maa-aineksen 
pölyäminen estämiseksi. Mahdolliset välivarastokasat peitetään ja 
välivarastointialueet puhdistetaan huolellisesti varastoinnin jälkeen, ettei 
maa-aines pääse leviämään tuulen mukana ympäristöön. 
Työmaaliikenne järjestetään siten, että pilaantuneet maa-ainekset eivät 
leviä ympäristöön. Kaikki pilaantuneet maat peitetään kuormapeitteillä 
kuljetusten ajaksi.

Työssä noudatetaan normaaleja maanrakennustyömaan 
työsuojeluohjeita. Puhdistettavalla alueella tarpeetonta liikkumista 
vältetään. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty muualla, kuin 
näitä tarkoituksia varten erityisesti osoitetuilla alueilla. Tarvittaessa 
käytetään hengityssuojaimia ja muita henkilökohtaisia suojaimia.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Naapureita ja asianosaisia tiedotetaan riittävän ajoissa ennen 
puhdistustoimien aloittamista sekä heidät pidetään ajan tasalla töiden 
etenemisen ja aikataulun osalta.

Puhdistustyön aikana valvojana toimiva ympäristöasiantuntija kirjaa 
työmaapäiväkirjaan tiedot alueelta viedyistä jätteistä ja maamassoista. 
Näistä kuvataan määrät, pitoisuudet, havainnot, sijoituspaikat ja 
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ajankohdat. Lisäksi valvoja kirjaa ylös tiedot otetuista ohjausnäytteistä, 
kenttämittauksista ja laboratorioon toimitetuista näytteistä (havainnot, 
sijainnit, tulokset), tiedot maaperään jäävistä haitta-aiepitoisista maa-
aineksista (pitoisuudet, sijainti, arvio määrästä), käsitellyt vesimäärät 
sekä tiedot työskentelyolosuhteista, havainnoista ja poikkeamista. 
Työmaapäiväkirjoista ja niiden ajan tasaisuudesta vastaa työmaan 
valvoja. Kirjanpito on viranomaisten saatavilla.

Puhdistuksesta laaditaan loppuraportti ja se toimitetaan Uudenmaan 
ELY-keskukselle. Loppuraportti laaditaan Suomen ympäristökeskuksen 
(2010) ympäristöoppaan ”Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen 
loppuraportti” mukaisesti.

Asianosaisten kuuleminen
Uudenmaan ELY-keskus varasi 13.4.2021 päivätyillä kirjeillään 
Kiinteistö Oy Hyvinkään Varikolle, Pivatic Varikko Oy:lle ja Rentto Oy:lle 
mahdollisuuden antaa vastineensa ilmoitusasiakirjoista. 

Kiinteistö Oy Hyvinkään varikko toimitti vastineensa 11.5.2021, Pivatic 
Varikko Oy 13.4.2021 ja Rentto Oy 23.4.2021. Rentto Oy täydensi 
vastinettaan 5.5.2021.

Kiinteistö Oy Hyvinkään Varikon vastine
Kiinteistö Oy Hyvinkään Varikko lausuu vastineessaan seuraavaa: 

KOy Hyvinkään Varikko vaatii, että pilaantuneen maaperän 
puhdistaminen myös rakennuksen alapuolelta selvitetään 
perusteellisesti lisätutkimuksin, koska kiinteistön omistajan tavoitteena 
on se, että kiinteistö puhdistetaan pilaantuneesta maasta 
kokonaisuudessaan.

Kiinteistöllä sijaitseva rakennus vaatii lähivuosina remonttia, joten 
rakennuksen alla sijaitsevan maaperän puhdistaminenkin on silloin 
ajankohtaista. Lisätutkimusten ja selvitysten perusteella puhdistamistyöt 
voidaan suorittaa yhdellä kertaa niin, että niistä aiheutuu 
mahdollisimman vähän haittaa kiinteistön käyttäjälle.

Näillä perusteilla KOy Hyvinkään Varikko esittää, että puhdistamistyöt 
suoritetaan yhdellä kertaa ja töiden suorittamisen aikataulusta 
päätetään, kun tarvittavat tutkimukset ja lisäsuunnitelmat on tehty.

Pivatic Varikko Oy:n vastine
Pivatic Varikko Oy vaatii vastineessaan, että

1. ELY-keskus asettaa YSL 136 §:n mukaiseen pilaantuneen maaperän 
puhdistamispäätökseen määräpäivän, johon mennessä pilaantunut 
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maa-alue tulee kunnostaa korkeimman hallinto-oikeuden (jäljempänä 
KHO) päätöksessä KHO:2020:169 määrättyyn puhdistustasoon.

2. kunnostustyöt aloitetaan välittömästi sen jälkeen, kun ELY-keskus on 
antanut päätöksensä, joko ensisijaisesti ei-lainvoimaisen päätöksen 
nojalla (kts. kohta 3) tai toissijaisesti heti, kun päätös on saanut 
lainvoiman. Hyvinkään kaupungin kunnostussuunnitelman mukaan työt 
aloitetaan vasta vuoden 2022 keväällä roudan sulamisen jälkeen.

3. ELY-keskus määrää, että puhdistamispäätöstä ja sitä koskevia 
määräyksiä on noudatettava mahdollisista muutoksenhauista 
huolimatta.

4. jätetäyttö ja pilaantuneet maa-ainekset on poistettava KHO:n 
ratkaisun edellyttämällä tavalla täysimääräisesti siten, kun se on 
mahdollista kiinteistöllä sijaitsevaa rakennusta vaarantamatta.

5. ELY-keskuksen päätökseen sisällytetään määräys, että jos 
kiinteistöllä sijaitseva rakennus tullaan purkamaan puhdistustöiden 
kuluessa tai niiden jälkeen, puhdistaminen määrätään ulottumaan ja 
puhdistusta jatketaan KHO:n ratkaisun mukaisesti kiinteistön alla oleviin 
maa-alueisiin.

6. pohja- ja orsiveden laadun tarkkailulle asetetaan 
kunnostussuunnitelmassa esitettyä pidempi usean vuoden pituinen 
määräaika. Hyvinkään kaupungin kunnostussuunnitelman mukaan 
näytteitä otetaan ennen kunnostuksen aloitusta, kuukausittain 
kunnostuksen aikana sekä kaksi kuukautta kunnostuksen päätyttyä.

7. puhdistustyö suoritetaan ELY-keskuksen antamien määräysten 
mukaisesti siten, ettei siitä aiheudu Pivatic Varikko Oy:lle sekä yhtiön 
vuokraamassa kiinteistössä toimivalle Pivatic Oy:lle ja sen henkilöstölle 
taloudellista, toiminnallista tai terveydellistä haittaa.

8. muun muassa jätteiden ja vesien käsittelystä, haittojen 
rajoittamisesta, työaikaisten rikien hallinnasta, työsuojelusta, 
ympäristöteknisestä valvojasta ja loppuraportoinnista annetaan 
tarvittavat määräykset.

9. kaivuualueiden viimeistelyn osalta annetaan tarpeellinen määräys, 
joka sisältää jälkikatselmuksen ja johon kutsuttaan kiinteistön omistaja 
ja haltija. Alueella tulee järjestää myös alkukatselmus, johon edellä 
mainitut osapuolet kutsutaan.

10. Hyvinkään kaupunki velvoitetaan ilmoittamaan kunnostustyön 
yhteydessä etukäteen Pivatic Varikko Oy:lle kaikista yhtiöön tai sen 
henkilöstöön vaikuttavista toimenpiteistä.
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Rentto Oy:n vastine
Rentto Oy pitää vastineessaan tarpeellisena ja välttämättömänä, että 
pilaantuneen maaperän puhdistus ulotetaan myös kiinteistölle 106-9-
830-25 ja Hyvinkään kaupungin tulee vastata kustannuksista.

Kiinteistön 106-9-830-25 turvasuojaustaso on pidettävä nykyisellään 
puhdistustyön aikana (esim. kiinteät aidat).

Kiinteistön 106-9-830-25 alueella jätetäytön molemmin puolin olevat 
piha-alueet ovat vuokrakäytössä. Ilmoitusasiakirjoista poiketen ne eivät 
ole enää metsäistä aluetta vaan sorapintaisia pihavarastoalueita. 
Näiden alueiden käytöstä ja aikataulusta tulee sopia kiinteistön 
omistajan kanssa hyvissä ajoin ennen puhdistustyön aloittamista, jotta 
voidaan tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin ja sopia asioista 
vuokralaisten kanssa.

Kiinteistön 106-9-830-25 rakennelmat (esim. aidat) ja mahdolliset 
välivarastointipaikat tulee ennallistaa puhdistustyön päätyttyä. 
Rakennekerrokset tulee tiivistää.

Pohja- ja orsiveden tarkkailuohjelman tulokset tulisi toimittaa myös 
Rentto Oy:lle.

Ilmoituksen tekijän kuuleminen
Uudenmaan ELY-keskus varasi 12.5.2021 päivätyllä kirjeellään 
Hyvinkään kaupungille mahdollisuuden antaa vastineensa annetuista 
vastineista.

Hyvinkään kaupunki toimitti vastineensa 8.7.2021. Hyvinkään kaupunki 
on vastineessaan vastannut erikseen Kiinteistö Oy Hyvinkään Varikon, 
Pivatic Varikko Oy:n ja Rentto Oy:n vastineisiin.

Vastaus Kiinteistö Oy Hyvinkään Varikon vastineeseen
Hyvinkään kaupunki esittää KOy Hyvinkään Varikon vastineen osalta 
seuraavaa: Kaupunki on sitoutunut puhdistamaan PIMA-ilmoituksensa 
mukaisesti sekä kiinteistön piha-alueen että rakennuksen alapuolisen 
maaperän. Tehdyn geoteknisen selvityksen mukaan kunnostus 
rakennuksen remontin yhteydessä ei ole järkevää mm. siitä syystä, että 
perustuksia on ennen puhdistusta vahvistettava, seiniä ja lattioita on 
purettava. Kyse on siten varsin huomattavista toimenpiteistä. 
Kaupungin kanta on, että puhdistus toteutetaan rakennuksen purun 
jälkeen, jolloin mm. perustusten vahvistamiseen ei tarvita 
rakennuslupaa. Edelleen tarvittavat lisätutkimukset on mahdollista 
suorittaa perusteellisesti vasta purun jälkeen. Vaarana muutoin on, että 
kunnostuksen lopputulos vaarantuu. Kaupunki edellyttää, että piha-
alueen kunnostus tehdään PIMA-ilmoituksen aikataulun mukaisesti ja 
että rakennuksen alapuoli puhdistetaan, kun rakennus on purettu. Mikäli 
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rakennuksen purku ajoittuu piha-alueen puhdistuksen aikaan, voidaan 
puhdistus toteuttaa yhdessä vaiheessa. Pivatic Oy suunnittelee 
yhdessä kiinteistön omistajan Spondan ja Milewayn kanssa ja 
neuvottelee Hyvinkään kaupungin kanssa uuden laajennusosan 
rakentamista vanhan osan korvaamiseksi. Päätös rakentamisesta 
edellyttää uuden vuokrasopimuksen sopimista vuokralaisen ja 
vuokranantajan välillä. Laajennus on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman 
nopealla aikataululla. Hyvinkään kaupunki on käynyt keskusteluja KOy 
Hyvinkään Varikon ja Pivatic Oy:n kanssa ja yhdessä on todettu, että 
kaksivaiheinen kunnostus toteutetaan, jos uusia tiloja ja rakennuksen 
purkua ei voida tehdä piha-alueen kunnostuksen aikataulussa.

Vastaus Pivatic Varikko Oy:n vastineeseen
Kohtaan 1. Hyvinkään kaupunki esittää vastineenaan, että se on 
sitoutunut puhdistamaan ilmoituksensa mukaisesti kiinteistöt KHO:n 
päätöksen mukaisesti. Ilmoitus koskee kiinteistöjen piha-alueita, sillä 
kiinteistöllä Varastokatu 8 sijaitsevan rakennuksen alla olevaa 
maaperää ei voida KHO:n päätöksen mukaisesti puhdistaa rakennusta 
vaarantamatta. Kaupunki puhdistaa rakennuksen alla olevan jätetäytön, 
kun rakennus on purettu. Kaupunki on valmis hyväksymään määräajan 
asettamisen, mikäli Uudenmaan ELY-keskus sen toteaa tarpeelliseksi ja 
se koskee vain kiinteistön piha-aluetta. Perusteena on, että 
rakennuksen purkuajankohta ei ole tiedossa.

Kohtaan 2. Hyvinkään kaupunki esittää vastineenaan, että saadun 
tiedon mukaan päätös ELY-keskukselta saadaan elokuun 2021 aikana. 
Tarkennettu kunnostuksen toteutussuunnitelma asiakirjoineen valmistuu 
syyskuun 2021 aikana. Tämän jälkeen Hyvinkään kaupunki voi aloittaa 
urakoitsijan valinnan puhdistustyölle. Urakka-asiakirjojen laadinta ja 
urakoitsijan valinta on mahdollista tehdä 2021 syksyn aikana. 
Mahdolliset valitusajat huomioon ottaen, katsoo kaupunki, että sen 
esittämä aikataulu puhdistuksen aloittamisesta keväällä 2022 roudan 
sulettua on riittävän tiukka ja kohtuullinen. Valmistelevat työt kuten 
puuston ja kantojen poisto voidaan toki tehdä vielä ennen keväällä 
alkavaa puhdistusta.

Kohtaan 3., 4. ja 5. Hyvinkään kaupungilla ei ole huomauttamista.

Kohtaan 6. Hyvinkään kaupunki esittää vastineenaan, että pohja- ja 
orsiveden seurannan määräajan pidentäminen useaan vuoteen ei ole 
tarpeen. Alueen pohjavedessä ei tutkimuksissa ole todettu 
kaatopaikasta johtuvaa pilaantumista. Massanvaihto tehdään niin, ettei 
orsivettä pidättävää kerrosta puhkaista. Massanvaihto vaikuttaa siten 
vain orsiveden laatuun. Kiinteistöillä tehtiin puhdistuksen 
toteutussuunnitelmaa varten lisätutkimuksia kesäkuun 2021 aikana. 
Alueelle on jo asennettu kaksi uutta pohjavesiputkea. ELY-keskuksen 
kanssa on sovittu, että pohja- ja orsiveden tarkkailusuunnitelmaa 
täydennetään näiden tutkimusten perusteella. Tarkennetussa 
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tarkkailusuunnitelmassa on esitetty, että pohja- ja orsiveden laatua 
tullaan seuraamaan tarvittaessa pidempään puhdistuksen aikana 
saatujen tulosten perusteella. Ts. mikäli puhdistus maan mylläyksineen 
aiheuttaa haitallisten yhdisteiden selvää kohoamista lähtötilanteesta, 
seurataan vedenlaadun palautumista ja puhdistumista tarvittavan ajan.

Kohtiin 7., 8., 9., ja 10. Hyvinkään kaupungilla ei ole huomauttamista.

Vastaus Rentto Oy:n vastineeseen
Hyvinkään kaupungilla ei ole huomautettavaa Rentto Oy:n vastineen 
johdosta.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Hyvinkään kaupungin ilmoi-
tuksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Hyvinkäällä 
osoitteessa Varastokatu 8 sijaitsevilla kiinteistöillä, joiden 
kiinteistötunnukset ovat 106-9-830-8 ja 106-9-830-25, ja hyväksyy sen 
seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistöiltä 106-9-830-8 ja 106-9-830-25 on poistettava vanhan 

kaatopaikan alueelta jätetäyttö sekä maa-ainekset, joiden haitta-
ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 
säädetyt ylemmät ohjearvotasot.

1.2. Jätetäyttö ja pilaantuneet maa-ainekset on poistettava siinä 
laajuudessa kuin se on mahdollista kiinteistöllä sijaitsevaa 
rakennusta vaarantamatta. 

Mikäli rakennus puretaan ennen piha-alueen puhdistustöitä tai 
niiden aikana, voidaan rakennuksen alapuolinen maaperä 
puhdistaa tämän päätöksen mukaisesti. Muussa tapauksessa on 
rakennuksen alapuolisen maaperän puhdistamisesta tehtävä 
Uudenmaan ELY-keskukselle uusi ympäristönsuojelulain 136 §:n 
mukainen ilmoitus.

1.3. Pilaantuneen maaperän puhdistaminen on aloitettava viimeistään 
2.5.2022. Työ on toteutettava yhtäjaksoisesti ja viivytyksettä.

1.4. Puhdistustyön edellyttämistä käytännönjärjestelyistä kiinteistöillä 
on sovittava kiinteistöjen omistajien sekä puhdistettavien alueiden 
haltijoiden kanssa.

Ennen työn aloittamista tulee järjestää työmaan aloituskokous, 
johon kutsutaan kiinteistöjen omistajat sekä puhdistettavien 
alueiden haltijat, Uudenmaan ELY-keskus sekä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen.
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1.5. Kaivutyön päätyttyä kiinteistölle on tuotava rakennuskelpoista 
maata puhdistetun alueen tasaamiseksi vastaavaan korkotasoon, 
mitä se oli ennen kunnostusta, tai kiinteistöjen omistajien ja 
puhdistettujen alueiden haltijoiden kanssa sovittavaan alempaan 
tasoon. Lisäksi kaivutyön vuoksi puretut rakenteet kuten maan 
pintarakenteet sekä mahdolliset salaojat ja aidat on ennallistettava.

Työn päätyttyä tulee järjestää työmaan lopetuskokous, johon 
kutsutaan kiinteistöjen omistajat sekä puhdistettujen alueiden 
haltijat, Uudenmaan ELY-keskus sekä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen. 

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

maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, syvyyden 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 aiemmin tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
3.1. Pilaantuneiden maiden puhdistustyön aikana on huolehdittava, 

ettei toimenpidealueelle pääse tai siellä oleskele 
asiaankuulumattomia henkilöitä. Tarvittaessa puhdistusalueet on 
erotettava muista alueista aidalla, puomeilla tai lippusiimalla. 
Puhdistusalueet on varustettava pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta 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 pilaantuneet maa-ainekset sekä jätteet ja jätteelliset 
maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, lastaamisen, 
esikäsittelyn välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.
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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 
kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-
aineiden pitoisuudet.

Välivarastointi ja esikäsittely
5. Kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät 

valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädetyt kynnysarvotasot, 
voidaan tarvittaessa välivarastoida niiden analysoinnin, 
poiskuljettamisen ja/tai hyödyntämisen edellyttämän ajan. 
Välivarastoinnin on tapahduttava puhdistettavien alueiden 
läheisyydessä ja sen oltava mahdollisimman lyhytaikaista. 
Tarvittaessa jätteellisiä maa-aineksia voidaan esikäsitellä esim. 
seulomalla tai välppäämällä.

Välivarastointi ja esikäsittely on toteutettava siten, ettei niistä 
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 ja/tai esikäsittely toteutetaan 
päällystämättömällä alueella, on alueen maaperän pintakerroksen 
pilaantumattomuus varmistettava edustavalla näytteenotolla 
toiminnan 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.
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7.2. Puhdistustyön yhteydessä kaivettuja rakentamiskelpoisia maa-
aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston 
asetuksessa 214/2007 säädettyjen kynnysarvojen ja ylempien 
ohjearvojen välillä, voidaan hyödyntää puhdistusalueen 
kaivantojen täytöissä. Haihtuvia yhdisteitä sisältäviä maa-aineksia 
ei kuitenkaan saa hyödyntää eikä hyötykäytettäviä maa-aineksia 
saa sijoittaa orsi- tai pohjavesikerrokseen.

Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 10.5. edellytettyyn 
loppuraporttiin.

7.3. Pilaantuneiden maiden kaivun yhteydessä poistettavat jätejakeet 
on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti 
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.

Orsi- ja pohjavesitarkkailu
9.1. Orsivesiputkista HP1, PV1orsi, PVP2s ja MV20a sekä 

pohjavesiputkista PV1, PVP1, 14, 15 ja MV20 on otettava 
vesinäytteet vähintään kerran ennen puhdistustyön aloittamista, 
kuukauden välien puhdistuksen aikana sekä neljän kuukauden 
kuluttua puhdistuksen päättymisestä. Näytteenoton yhteydessä on 
mitattava myös orsi- ja pohjaveden pinnantasot.

9.2. Orsi- ja pohjavesinäytteistä on analysoitava laboratoriossa 
vähintään pH, sähkönjohtavuus, happi, CODMn, alkaliniteetti, 
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sulfaatti, ammoniumtyppi, nitraatti, kloridi, öljyhiilivetyjen 
keskitisleet (>C10–C21), raskaat öljyjakeet (>C21–C40), PAH-yhdisteet, 
fenolit, kokonaissyanidi, helposti haihtuvat orgaaniset yhdisteet 
sekä metallien As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb,Sb, Zn, V ja Hg liukoiset 
pitoisuudet.

Näytteenottotulokset on toimitettava kahden viikon kuluessa 
niiden valmistumisesta tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle, 
Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, 
Hyvinkään Vedelle sekä puhdistettavien alueiden omistajille ja 
haltijoille.

9.3. Orsi- ja pohjavesitarkkailusta on laadittava raportti, jossa on 
esitettävä vähintään näytteenoton toteuttaminen, haitta-
ainepitoisuuksien kehittyminen alueella sekä selvitys orsi- ja 
pohjaveden jatkotarkkailutarpeesta. Jatkotarkkailutarpeen 
arvioinnissa on huomioitava myös maaperän 
puhdistustoimenpiteiden yhteydessä tehdyt havainnot ja 
tutkimustulokset maaperästä sekä tiedossa olevat mahdolliset 
alueen jatkokehityssuunnitelmat.

Raportti on toimitettava kahden kuukauden kuluessa viimeisestä 
näytteenotosta jatkotoimenpideharkintaa varten Uudenmaan ELY-
keskukselle ja tiedoksi Hyvinkään kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle, Hyvinkään Vedelle sekä 
puhdistettavien alueiden omistajille ja haltijoille.

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
10.1. 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 Hyvinkään kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistöjen omistajille ja 
puhdistettavien alueiden haltijoille ennen toimenpiteiden 
aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän 
päätöksen mukaisten tutkimus- ja puhdistustoimenpiteiden 
lopettamisajankohta.

10.2. Mikäli tutkimus- ja puhdistustyön aikana todetaan maaperässä tai 
orsi-/pohjavedessä uusia haitta-aineita tai todettujen haitta-
aineiden pitoisuudet ovat merkittävästi aiempaa korkeampia, 
kaikkea pilaantunutta maa-ainesta ei voida poistaa, piha-alueen 
puhdistustyötä on tarpeen jaksottaa sekä mahdollisista muista 
poikkeuksellisista tilanteista tai puhdistussuunnitelman 
muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden 
sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Hyvinkään kaupungin 
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ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistöjen omistajille ja 
puhdistettavien alueiden haltijoille.

10.3. Jos jätetäytön ja/tai maaperän pilaantuneisuuden todetaan 
jatkuvan naapurikiinteistölle, on asiasta viipymättä ilmoitettava 
Uudenmaan ELY-keskukselle, Hyvinkään kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen alueen 
maanomistajalle sekä mahdolliselle haltijoille jatkotoimenpiteiden 
sopimiseksi.

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

10.5. Tämän päätöksen mukaisista 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 tarkastettavaksi Uudenmaan ELY-
keskukselle ja tiedoksi Hyvinkään kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle, Hyvinkään Vedelle sekä 
kiinteistöjen omistajille ja puhdistettujen alueiden haltijoille 
kahden kuukauden kuluessa puhdistustyön 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.–10.5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
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rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–9.3., 10.2. ja 10.3.)

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 
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.

Kiinteistöillä sijaitsevan entisen kaatopaikan alueella on todettu 
maaperässä kohonneita pitoisuuksia metalleja ja puolimetalleja, 
öljyhiilivetyjä, PAH-yhdisteitä, bentseeniä, syanidia ja kloorattuja 
alifaattisia hiilivetyjä. Taulukossa 1. on esitetty valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 liitteessä säädetyt em. haitta-aineiden kynnysarvot, 
alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot.

Taulukko 1. Öljyhiilivetyjen, metallien ja puolimetallien, syanidin, 
bentseenin, PAH-yhdisteiden ja kloorattujen alifaattisten hiilivetyjen 
kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.
Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Keskitisleet (>C10–C21) 300 1 000
Raskaat öljyjakeet (>C21–C40) 600 2 000
Öljyjakeet (>C10–C40) 300   
Antimoni 2 10 50
Arseeni 5 50 100
Elohopea 0,5 2 5
Kadmium 1 10 20
Koboltti 20 100 250
Kromi 100 200 300
Kupari 100 150 200
Lyijy 60 200 750
Nikkeli 50 100 150
Sinkki 200 250 400
Vanadiini 100 150 250
Syanidi 1 10 50
Bentseeni 0,02 0,2 1
PAH-yhdisteet 15 30 100
Dikloorimetaani 0,01 1 5
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Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Vinyylikloridi 0,01 0,01 0,01
Dikloorieteenit 0,01 0,05 0,2
Trikloorieteeni 0,01 1 5
Tetrakloorieteeni 0,01 0,5 2

Maaperän puhdistuksen pääperiaatteet on määrätty Uudenmaan ELY-
keskuksen 7.3.2017 päivätyssä hallintopakkopäätöksessä. Tämän 
mukaisesti on asetettu puhdistuksen tavoitetasoksi valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot. (Määräys 1.1.)

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, ettei kiinteistöllä 106-9-830-8 
sijaitsevan rakennuksen alapuolista maaperää ole tarpeen puhdistaa 
ennen kuin rakennus puretaan. Alueelle vuonna 2014 laaditun 
riskinarvioinnin perusteella rakennuksen alapuolisista haitta-
ainepitoisuuksista ei aiheudu riskiä ympäristölle eikä rakennuksessa 
työskentelevien ihmisten terveydelle. Myös korkein hallinto-oikeus on 
31.12.2020 päivätyssä päätöksessään taltio 4431 pitänyt esitettyä 
riskinarviointia riittävänä. Tämän vuoksi rakennuksen alapuolisella 
alueella ei ole akuuttia puhdistustarvetta. (Määräys 1.2.)

Hyvinkään kaupunki on 8.7.2021 päivätyssä vastineessaan todennut, 
että mikäli rakennus puretaan piha-alueen puhdistustyön aikana, 
voidaan rakennuksen alapuolinen alue puhdistaa samanaikaisesti piha-
alueen kanssa. Päätöksessä on hyväksytty esitetty menettely. Mikäli 
rakennuksen purku ajoittuu myöhemmäksi, on puhdistamisesta 
edellytetty tehtäväksi uusi ilmoitus, koska tällöin on kyse erillisestä 
puhdistushankkeesta. Tällöin asiaa ratkaistaessa tulee huomioiduksi 
ajantasaiset lähtötiedot. (Määräys 1.2.)

Päätöksessä on hyväksytty Hyvinkään kaupungin esittämä aikataulu 
puhdistustyön aloittamiselle. Työn toteuttamiselle ei ole asetettu 
määräaikaa, koska usein puhdistuksen aikana ilmenee seikkoja, jotka 
hidastavat työn toteuttamista erityisesti kiinteistöillä, joilla normaali 
toiminta jatkuu puhdistamisesta huolimatta. Vielä ei ole tiedossa, 
pudistetaanko myös rakennuksen alapuolinen maaperä piha-alueen 
puhdistamisen yhteydessä, eikä päätöksessä haluta määräajoilla 
rajoittaa töiden tarkoituksenmukaista toteuttamista. Työ on kuitenkin 
edellytetty tehtäväksi yhtäjaksoisesti ja viivytyksettä, jotta siitä aiheutuu 
mahdollisimman vähän haittaa alueiden omistajille ja haltijoille. 
(Määräys 1.3.)

Puhdistustyön edellyttämistä järjestelyistä on edellytetty sovittaviksi 
kiinteistöjen omistajien sekä puhdistettavien alueiden haltijoiden 
kanssa. Lisäksi on edellytetty aloitus- ja lopetuskokousten järjestämistä. 
Näin turvataan mahdollisimman hyvin kiinteistöjen normaali toiminta 
myös puhdistustyö aikana. (Määräykset 1.4. ja 1.5.)
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Hallintopakkopäätöksestä poiketen päätöksessä on edellytetty 
kaivutyön jälkeistä kaivantojen täyttöä joko samaan korkotasoon, mitä 
alueella oli aiemmin, tai alueiden omistajien ja haltijoiden kanssa 
sovittavaan alempaan tasoon. Näin turvataan alueiden 
jatkokehittäminen tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla. Lisäksi 
on edellytetty ennallistettaviksi puhdistuksen vuoksi puretut rakenteet, 
jottei niistä aiheudu ylimääräisiä kustannuksia alueiden omistajille tai 
haltijoille. (Määräys 1.5.)

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. (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., 9.1., 9.2. ja 10.1.)

Asiattomien pääsy puhdistettavalle alueelle on edellytetty estettäväksi ja 
työmaa merkittäväksi kylteillä, jotta maaperän puhdistustoimenpiteistä 
ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille 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 10.4.)

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

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi ja 
esikäsittely 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 
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mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat 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. 
(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 ylempien ohjearvojen välissä olevien maa-
ainesten hyötykäyttö kaivantojen täytöissä. Haihtuvia yhdisteitä 
sisältäviä maita ei saa hyödyntää, jotta niistä ei aiheudu ympäristö-, 
terveys- tai viihtyvyyshaittaa, eikä hyötykäytettäviä maita saa sijoittaa 
orsi- tai pohjavesikerrokseen, jottei niistä aiheudu riskiä orsi-/ 
pohjaveden laadulle. 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.)

Orsi- ja pohjavesitarkkailulla varmistetaan tehtävien kaivutoimenpiteiden 
vaikutusta pohjaveden laatuun. Mahdollinen jatkotarkkailutarve 
harkitaan saatujen maaperä- ja orsi-/pohjavesitietojen perusteella. 
Jatkotarkkailutarpeen arvioinnissa tulee huomioitavaksi myös mm. se 
puhdistetaanko rakennuksen alapuolinen maaperä samanaikaisesti 
piha-alueen kanssa ja mitkä ovat alueen sen hetkiset mahdolliset 
jatkokehityssuunnitelmat. (Määräykset 9.1.–9.3.)
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Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 9.2.–10.5. 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, 
pitoisuudet maaperässä ja/tai orsi-/pohjavedessä poikkeavat 
aiemmasta, kaikkea pilaantunutta maa-ainesta ei voida poistaa tai 
pilaantunut alue on arvioitua laajempi. Tämän vuoksi 
valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräykset 10.2. ja 10.3.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 10.4. ja 10.5.)

Vastaus vastineissa esitettyihin vaatimuksiin
Kiinteistö Oy Hyvinkään Varikon, Pivatic Variko Oy:n ja Rentto Oy:n 
vastineissa esitetyt vaatimukset on pääosin huomioitu päätöksen 
määräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla.

ELY-keskus katsoo, ettei päätöksessä ole tarpeen määrätä 
puhdistustöiden aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös 
pilaantuneen maaperä puhdistamisesta annetaan ensisijaisesti 
ympäristö- ja terveyshaittojen poistamiseksi. Vuonna 2014 laaditun 
riskinarvioinnin perusteella alueella todetusta jätetäytöstä ja 
pilaantuneista maa-aineksista ei aiheudu akuuttia ympäristö- tai 
terveysriskiä, jolloin puhdistustyöhön ei ole tarpeen ryhtyä välittömästi.

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 
puhdistustarpeen 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 2 640 €.
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Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liiken-
ne- 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 48 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
Hyvinkään kaupunki (sähköisesti)

Tiedoksi
Hyvinkää kaupunki, Marko Hytönen (sähköisesti)
Hyvinkään Vesi, Marita Honkasalo (sähköisesti)
AFRY Oy, Jukka Ikäheimo, Elina Anttonen (sähköisesti)
Kiinteistö Oy Hyvinkään Varikko (sähköisesti)
Pivatic Varikko Oy (sähköisesti)
Rentto Oy (sähköisesti)
Hyvinkään 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 päivittäminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen 
Maaperän tilan tietojärjestelmään.
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 4. olevassa valitusosoituksessa. 

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 
ylitarkastaja Hanna Valkeapää ja ratkaissut ylitarkastaja Vesa 
Suominen.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Maaperän tutkimuspisteiden sijainnit
Liite 3. Orsi- ja pohjavesiputkien sijainnit
Liite 4. Valitusosoitus
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pilaantuneen jätetäytön
laajuus A=6730 m2

2,5-3,5 m PAH yl.ohjearvo ja öljyt al.ohjearvo

1,5-2,5 m PAH yl.ohjearvo ja öljyt al.ohjearvo

1-2 m puhdas
2-4 m Zn yl.ohjearvo ja PAH al.ohjearvo
4-5 m Tv+siHk puhdas

Maanvarainen alapohja 1970-luvulla
rakennetuissa osissa

Paalutettu osa

0-2 m Zn yl.ohjearvo
2-3 m puhdas

0-2 m puhdas
2-3 m Zn yl.ohjearvo
3-3,8 m Zn yl.ohjearvo ja öljyhiiliv.al.ohjearvo
3,8-5 m puhdas

0-0,5 m puhdas
2,5-3,5 m Zn yl.ohjearvo ja bentseeni al.ohjearvo
3,5-4,5 m Tv

1-2 m Cu+Zn al.ohjearvo
2-3 m puhdas
3-4 m Zn+PAH yl.ohjearvo, Pb+öljyt+bentseeni al.ohjearvo
4-5 m öljyt+bentseeni al.ohjearvo

1,4-3 m Cu yl.ohjearvo
3-5 m öljyt al.ohjearvo ja PAH yl.ohjearvo

3-4 m Cr+Cu+Zn yl.ohjearvo
6-7,2 m puhdas

0,5-5 m Cu+Zn+öljyt yl.ohjearvo ja PAH al.ohjearvo

0,5-4 m Cu+Zn+öljyt yl.ohjearvo

1-2 m puhdas
2-3 m PAH yl.ohjearvo ja öljyt al.ohjearvo
3-4 m puhdas

2-4 m Zn yl.ohjearvo
4-5 m Zn yl.ohjearvo ja Cu al.ohjearvo
5-6,5 m puhdas

0,5-1,5 m Cu al.ohjearvo
1,5-5 m Zn+PAH yl.ohjearvo ja Cu+öljyt al.ohjearvo

0,5-1,5 m Zn al.ohjearvo
1,5-4 m Cu+Zn+öljyt yl.ohjearvo ja Pb+PAH al.ohjearvo

0-1 m puhdas
2-3 m Zn yl.ohjearvo
3-6 m Tv+Si

0-1 m puhdas
2-3 m Zn yl.ohjearvo
3,5-6 m Tv, Si(+Hk)

1-2 m puhdas
2-3 m öljyt al.ohjearvo
3-4 m PAH al.ohjearvo
4-5 m öljyt yl.ohjearvo ja bentseeni al.ohjearvo

0,3-1,5 m puhdas
1,5-3,5 m öljyt yl.ohjearvo ja Zn+Cu+PAH al.ohjearvo

0-1 m puhdas
1-2 m öljyt yl.ohjearvo
2-3 m puu/kanto

0,5-1,5 m puhdas
1,5-3,5 m Cu+öljyt+PAH yl.ohjearvo ja Zn al.ohjearvo

0-1 m puhdas
1-2 m öljyt yl.ohjearvo ja Pb al.ohjearvo
2-3 m puhdas

MV20

MV20a

Pvp1
L2

L1
P20

P26

P21

P23

P24

P22

P25

PT6

PT7

PT9

PT5

PT4

PT3

PT2

PT1

PT10

PT11

PT18

PT17 PT16

PT15

PT14

PT13

PT12

A6

BC1A2-3

AB6

CD6

A4-5

D3-4

D5-6 EF2

EF1

D5-6

D3-4
F1-2

T2

T1

7

L5

L8

L6

L2

L4

PVP3s

12

PV1

HP2

HP1

PVP2s

PV1orsi

9

8

7

6

5

4

3

2

1

13

11

10

KK4

KK2

KK1

KK3

KK5

KK8

KK6KK7

0 20 40 m

Hyvinkään kaupunki
Sahanmäen entinen kaatopaikka
Kunnostus
Pitoisuuskartta

Lisätutkimukset 2014

kairauspiste

kairaus

pohjavesiputki

huokosilmaputki

Aikaisemmat tutkimukset

Koekuopat
aistinvaraisesti puhdas
todettu jätetäyttöä

pohjaveden havaintoputki

orsivesiputki

mikäli tutkimuspisteessä ei ole ilmoitettu pilaantumisen
astetta, sijaitsee piste kunnostetulla alueella tai siitä ei
ole tehty analyysejä

huokosilmanäyte

Pilaantuneisuus

19.3.2021

Pohjakartta ja kiinteistörajat (c) Maanmittauslaitos
Pohjavesialueet (c) SYKE ja ELY-keskus

Varsinaisen muodostumisalueen raja

Pohjavesialueen raja

Kiinteistöraja

106-9-830-23

106-9-830-24

106-9-830-25

106-9-830-18

106-9-830-19

106-9-830-8

106-9-835-15

106-402-5-107

106-402-5-120

106-9-9901-0

106-9-830-11

tutkittu, ei pilaantumista

tutkittu, PIMA-asetuksen alemman ohjearvon ylitys

tutkittu, PIMA-asetuksen ylemmän ohjearvon ylitys

Tk=täyttökerroksen syvyysväli

kunnostettu alue

pilaantuneen jätetäytön laajuus

Tk 1,7-3,5 m

Tk 1-3 m

Tk 2-3 m

Tk 3-4 m
Tk 1-4 m

Tk 0,08-1 m

Tk 1-4 m

Tk 1-2 m

Tk/Hk 1-2 m

Tk 1-3,6 m

Tk 0-3 m

Tk 0-3 m

Tk 0-3,8 m

Tk 2-4 m

Tk 0-2 m

Tk 1-2 m

Tk 0-2 m

Tk 2-3 m

Tk 1-4 m
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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)

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

