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Annettu julkipanon jälkeen

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

Ilmoituksen tekijän nimi
Lohjan kaupunki

Kunnostettava alue
Sijainti

Lohjan kaupunki, Hiidensalmi
Karstuntie 4

Kiinteistötunnus

444-463-13-0 ja 444-4-190-1

Omistaja

Lohjan kaupunki

Asian vireilletulo
Kiinteistöillä on ollut sahateollisuutta 1920-luvulta vuoteen 1967. Alueella
on kyllästetty puuta 1950- ja 1960-luvuilla. Vuosina 2001 ja 2018 tehdyissä tutkimuksissa alueen maaperän on todettu pilaantuneen em. toiminnan seurauksena. Lisäksi alueella on puunkuoritäyttöä. Alueella järjestetään asuntomessut vuonna 2021.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan ELY-keskus)
8.6.2018.

Kunnostettavan alueen kuvaus
Toimintahistoria
Alueella on toiminut 1920-luvulta vuoteen 1967 asti Lohjan vesistön
Metsä Oy:n saha. Kyllästystoimintaa alueella on ollut 1950- ja 1960luvuilla, jolloin puutavaraa on käsitelty kyllästys- ja sinistymisenestoaineilla. Kyllästysaineena on käytetty arseeni-, kromi- ja kuparisuoloja
sisältävää kyllästettä (K-33 ja CCA) ja mahdollisesti polyaromaattisia
hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä) sisältävää kreosoottiöljyä. Sinistymisen estoon on käytetty ainakin KY-5:ttä, jonka vaikuttavina aineina olivat tri-,
tetra- ja pentakloorifenolin natriumsuolat. Lisäksi KY-5 sisälsi epäpuhtauksina dibentso-p-dioksiineja ja –furaaneja (PCDD/F-yhdisteitä).
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 021 000
http://www.ely-keskus.fi/uusimaa

PL 36
00521 HELSINKI
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Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Kunnostettava alue sijaitsee Hiidensalmella Lohjan keskustan pohjoispuolella, Lohjanjärven rannalla. Alueen läpi kulkee Karstuntie. Alueen
sijainti on esitetty liitteessä 1.
Alueelle on valmisteilla uusi kaava asuntomessuja varten. Kiinteistöille
sijoittuisi uudessa kaavassa asuinrakennusten korttelialueita (kaavamerkinnät A, AK tai AL), lähivirkistysalueita (VL), palvelurakennusten korttelialue (kaavamerkintä P) sekä katu-, tori- ja pysäköintialueita.
Asuntomessualueen tontit tullaan luovuttamaan vuoden 2019 lopussa tai
vuoden 2020 alussa. Tätä ennen alueelle on rakennettava kunnallistekniikka vuoden 2019 aikana.

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Kiinteistöillä tehtyjen maaperätutkimusten yhteydessä alueen maaperän
pintaosan on todettu olevan pääosin täyttömaata (hiekka ja sora), jonka
alapuolella on silttiä ja/tai savea.
Kunnostettava alue sijaitsee Lohjanjärven rannalla. Lähin vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokiteltu pohjavesialue (Lohjanharju, 0142851B)
sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä alueesta kaakkoon.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat
- Selvitys Hiidensalmen asuntomessualueen maaperätutkimukset ja
tutkimustarpeet. Ramboll Finland Oy, 18.12.2017.
- Hiidensalmi, Lohja, Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma. Ramboll Finland Oy, 6.6.2018.

Päätöksen korvaavuus
Uudenmaan ympäristökeskus antoi 28.9.2007 kiinteistölle 444-463-13-0
päätöksen No YS 1234 (UUS-2006-Y-547-114). Päätös koski pilaantuneen maaperän puhdistamista Karstuntien itäpuolisella kiinteistön osalla.
Tällä alueella tehtiin maaperän kunnostustoimenpiteitä vuonna 2008.
Aluetta ei kunnostettu kokonaisuudessaan. Uudenmaan ELY-keskus on
tarkastanut kunnostuksen loppuraportin lausunnollaan 23.3.2010
(UUDELY/553/07.00/2010).
Tämä päätös korvaa Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksen
No YS 1234/28.9.2007.

Kiinteistöillä tehdyt tutkimukset
Kunnostettavilla kiinteistöillä on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia vuosina 2000, 2001, 2002, 2006 ja 2018.
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Maaperän pilaantuminen on aiheutunut pääosin PCDD/F-yhdisteistä. Pitoisuudet ovat enimmäkseen olleet valtioneuvoston asetuksen 214/2007
mukaisen alemman ohjearvon tasolla, mutta ovat paikoin ylittäneet myös
ylemmän ohjearvon ja nk. varallisen jätteen raja-arvon.
Metalleista arseenin, kromin, kuparin ja/tai sinkin pitoisuudet ylittivät monin paikoin alemmat ohjearvot ja muutamissa tutkimuspisteissä myös
ylemmät ohjearvot. Arseenin pitoisuus ylittää laajoilla alueilla kynnysarvon.
Vuonna 2000 maaperässä todettiin monin paikoin kohonneita pitoisuuksia hiilivetyjä C10–C40. Myöhemmin nämä pitoisuudet todettiin ainakin
osittain luontaisiksi hiilivedyiksi, jotka aiheutuivat maa-aineksen seassa
olleesta sahanpurusta.
Paikoin kiinteistöillä on todettu myös kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia
PAH-yhdisteitä ja kloorifenoleita.
Karstuntien länsipuolella on todettu laajalla alueella maaperässä puuperäistä (puru, kuori, rima) täyttöä.
Koska alueella on osittain tehty kunnostustoimenpiteitä jo aiemmin, on
tutkimustulosten perusteella alueella tällä hetkellä alemman ohjearvon
ylittäviä PCDD/F-yhdisteiden pitoisuuksia viidessä tutkimuspisteessä,
ylemmän ohjearvon ylittäviä metallipitoisuuksia kahdessa tutkimuspisteessä ja alemman ohjearvo ylittäviä metallipitoisuuksia seitsemässä
tutkimuspisteessä.
Tutkimuspisteiden sijainnit ja niissä todettujen haitta-aineiden pitoisuustasot on esitetty liitteessä 2. Ko. liitteessä on esitetty myös puuperäistä
täyttöä sisältävän alueen rajaus sekä aikaisemmin kunnostettujen alueiden rajauksia.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Alueelle on laadittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Arvioinnissa on
huomioitu alueen käyttö ja sen ympäristöolosuhteet sekä maaperässä
todettujen haitta-aineiden ominaisuudet. Arvioinnin perusteella maaperä
tulee kunnostaa terveys- ja ympäristöhaittojen poistamiseksi valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiseen alempaan ohjearvotasoon.

Esitetty kunnostussuunnitelma
Kunnostusmenetelmä ja kunnostuksen toteuttaminen
Kunnostus toteutetaan massanvaihtona. Kunnostuksen tavoitetasoiksi
esitetään todetuille haitta-aineille valtioneuvoston asetuksen 214/2007
mukaisia alempia ohjearvotasoja.
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Huomioiden alueella aiemmin tehdyt kunnostukset, on kiinteistöllä 444463-3-0 on pilaantuneita maita neljällä osa-alueella, joiden pinta-alat ovat
yhteensä noin 3 000 m2. Tutkimustulosten perusteella pilaantuneen
maakerroksen paksuus on 0,3–0,5 metriä, minkä perusteella pilaantuneiden maiden määräksi arvioidaan 1 500 m3 eli 3 000 tonnia.
Kiinteistöllä 444-4-190-1 ei ole todettu pilaantuneita maita. Alueella on
kuitenkin puunkuori- ja sahanpurutäyttöä, jotka poistetaan ennen rakennustöitä. Sahanpurutäyttöä on aiemmin kaivettu, seulottu ja varastoitu
alueelle noin 2 000 m3. Lisäksi alueella on kaivamatta puunkuoritäyttöä
3 500 m3, joista suurin osa on kiinteistöllä 444-4-190-1.
Kunnostettavalle alueelle ei arvioida jäävän kunnostuksen tavoitetasot
ylittäviä maa-aineksia. Mikäli niitä kuitenkin joudutaan jättämään, erotetaan ne alueelle tuotavista puhtaista täyttömaista HDPE-kalvolla.
Kunnostuksen päätyttyä kaivualueet mitataan ja niiden rajaus dokumentoidaan kunnostuksen loppuraporttiin.
Pilaantuneen maaperän kunnostusta ohjaa ympäristötekninen valvoja.
Valvoja ohjaa massanvaihtoa ennakkotutkimustulosten ja kunnostuksen
aikana otettavien maanäytteiden kenttämittausten ja laboratorioanalyysien tulosten perusteella. Valvojan tehtäviin kuuluvat myös kaivettujen
massojen sijoituskohteiden osoittaminen, massamäärien kirjapito sekä
yhteydenpito viranomaisiin.
Kunnostus toteutetaan syksyllä 2018. Massanvaihdon kestoksi arvioidaan 6–8 viikkoa.

Työn aikainen näytteenotto
Ennakkotutkimustulosten perusteella pilaantuneeksi todettujen maaainesten poiston jälkeen kaivannoista otetaan jäännöspitoisuusnäytteitä,
joiden perusteella varmistetaan maaperän puhtaus. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan metallien ja PCDD/F-yhdisteiden pitoisuudet ja
tuloksia verrataan kunnostuksen tavoitetasoihin.
Kunnostustavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi jäännöspitoisuusnäytteet otetaan kaivantojen seinämistä ja pohjalta kokoomanäytteinä
siten, että näytteet edustavat mahdollisimman hyvin kunkin näytealueen
maaperän keskimääräistä haitta-ainepitoisuutta.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely
Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva lupa vastaanottaa ja käsitellä/loppusijoittaa kyseisiä maaaineksia. Kaikista poiskuljetettavista pilaantuneiden maiden kuormista
laaditaan siirtoasiakirja.
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Ylemmät ohjearvot alittavat pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan hyötykäytettäviksi Teutarin kaatopaikan sulkemisessa. Teutarin kaatopaikan
sulkemiselle ei ole vielä ympäristölupaa, minkä vuoksi maiden vastaanotolle ja välivarastoinnille pyydetään erikseen hyväksyntä ympäristöviranomaisilta.

Pilaantuneen veden käsittely
Pilaantuneen maan kaivu kohdistuu alueen pintamaahan eikä kaivantoihin tämän vuoksi arvioida kertyvän vettä.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Kunnostettavat alueet aidataan ja varustetaan pilaantuneen maan poistosta kertovin kyltein.
Kunnostustyössä noudatetaan työskentelystä annettuja työsuojeluohjeita
ja lakeja. Kunnostusalueella noudatetaan normaalia maanrakennustyömaan suojautumista. Pilaantuneilla alueilla työskenneltäessä käytetään henkilökohtaisia suojaimia (suojavaatteet, kengät ja käsineet) sekä
tarvittaessa hengityssuojaimia. Näytteenoton yhteydessä käytetään
suojakäsineitä ihokosketuksen välttämiseksi.
Pilaantuneen maan kaivu ei aiheuta normaalista maanrakennustyöstä
poikkeavaa melu- tai tärinähaittaa. Tarvittaessa kaivettavia maa-aineksia
kastellaan kevyesti vesisumulla pölyämisen estämiseksi. Pilaantuneiden
maiden kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi.

Tiedottaminen ja raportointi
Kunnostuksen aloittamisesta tiedotetaan ympäristöviranomaisia etukäteen. Ympäristöteknisen valvojan yhteystiedot ilmoitetaan viranomaisille
työn aloituksen yhteydessä.
Kunnostustöiden päätyttyä laaditaan loppuraportti, jossa kuvataan kunnostuksen osapuolet ja yhteyshenkilöt, kunnostuksen toteutus, kunnostuksen aikainen työmaapäiväkirja, poistetut massamäärät ja sijoituspaikat, tiedot pohjaveden haitta-ainepitoisuuksista ja poistetusta vedestä,
jäännöspitoisuusnäytteiden sijainnit ja analyysitulokset sekä arvio kunnostustavoitteiden saavuttamisesta. Tarvittaessa laaditaan erillinen mahdollisten jäännöspitoisuuksien riskitarkastelu.
Loppuraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluun kolmen kuukauden kuluessa kunnostustöiden päättymisestä.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Lohjan kaupungin ilmoituksen,
joka koskee pilaantuneen maan puhdistamista Lohjalla osoitteessa Kars-
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tuntie 4 sijaitsevilla kiinteistöillä, joiden kiinteistötunnukset ovat 444-46313-0 ja 444-4-190-1, ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Kunnostustavoitteet
1.1.

Kiinteistöiltä on poistettava maa-ainekset, joiden valtioneuvoston
asetuksen 214/2007 mukaisten metallien ja/tai puolimetallien ja/tai
PCDD/F-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot.
Mikäli kunnostuksen jälkeen alueen maaperään jää kynnysarvojen
ja alempien ohjearvojen välissä olevia haitta-ainepitoisuuksia ja ko.
maa-aineksia joudutaan kaivamaan rakennustöiden yhteydessä, on
maa-ainesten sijoittamisessa huomioitava kohonneet haitta-ainepitoisuudet.

1.2.

Jos maaperässä todetaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot tai alueen taustapitoisuudet ylittävinä pitoisuuksina muita kuin määräyksessä 1.1. esitettyjä haitta-aineita, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava näiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti. Jos
kyseiset maa-ainekset kuitenkin poistetaan alueelta jo esim. määräyksen 1.1. mukaisten kunnostustavoitteiden saavuttamiseksi tai
rakentamisen vuoksi, ei arviointia tarvitse tehdä.
Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

1.3.

Mikäli maaperästä ei ole mahdollista poistaa kaikkea määräyksen
1.1. mukaiset kunnostuksen tavoitetasot ylittävää maa-ainesta, on
asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja
Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

1.4.

Jos pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan naapurikiinteistölle, on
asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen alueen
maanomistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2.

Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi.
Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet
on edustavasti selvitetty.
Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen,
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kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta,
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä aiemmissa
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
3.1.

Kunnostusalue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän
kunnostuksesta kertovin kyltein.
Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut kunnostukseen
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että
pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Kunnostustyön
aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai
vaaraa kunnostettavalla alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä
muuta terveys- tai ympäristöriskiä.

3.2.

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

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet
4.

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

Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen
5.

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
6.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.
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Pilaantuneen veden käsittely
7.

Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä
on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava alueella
tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.
Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on
puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla.
Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden viemäröintiin
pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja
noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.
Veden käsittelyssä talteenotettu, haitta-aineita sisältävä jäte on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely. Vaarallisen jätteen kuljetuksesta
on tehtävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteiden
siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden vastaanottajalle.

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
8.1.

Kunnostustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen
määräyksien noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä kunnostuksen aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös kunnostuksen lopettamisajankohta.

8.2.

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

8.3.

Kunnostuksesta on tehtävä raportti, jossa on esitettävä kunnostustyön toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kunnostusalueista ja kaivusyvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto kaivutyön aikaisesta näytteenotosta,
kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista,
haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella, analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin
on liitettävä yhteenveto pilaantuneiden maa-ainesten siirtoasiakirjoista.
Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.
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Päätöksen perustelut
Toiminnan ilmoitusvelvollisuus ja viranomaisen toimivalta
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.

Perustelut kunnostusta koskeville määräyksille
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 haittaaineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on maaperän
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää pidetään yleensä
pilaantuneena, jollei arvioinnista muuta johdu: 1) alueella, jota käytetään
teollisuus-, varasto- tai liikennealueena, jos yhden tai useamman aineen
pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa
tarkoitetulla alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää
säädetyn alemman ohjearvon.
Kiinteistöllä tehdyissä maaperätutkimuksissa on todettu maaperän pilaantuneen metalleilla ja puolimetalleilla sekä PCDD/F-yhdisteillä. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä on säädetty em. haitta-aineille kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot seuraavasti:
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Kynnysarvo

Alempi
Ylempi
ohjearvo
ohjearvo
mg/kg
mg/kg
mg/kg
Antimoni
2
10
50
Arseeni
5
50
100
Elohopea
0,5
2
5
Kadmium
1
10
20
Koboltti
20
100
250
Kromi
100
200
300
Kupari
100
150
200
Lyijy
60
200
750
Nikkeli
50
100
150
Sinkki
200
250
400
Vanadiini
100
150
250
PCDD-PCDF-PCB1
0,00001
0,0001
0,0015
1 Summapitoisuus WHO:n toksisuusekvivalenttina ilmoitettuna sisältäen
PCDD/F-yhdisteet sekä dioksiinien kaltaiset PCB-yhdisteet.
Päätöksessä on hyväksytty maaperän kunnostustavoitteeksi valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisille metalleille ja puolimetalleille sekä
PCDD/F-yhdisteille ilmoituksessa esitetyn mukaisesti alemmat ohjearvotasot. Alueelle laaditun riskinarvioinnin perusteella kunnostustavoite on
katsottu riittäväksi. (Määräys 1.1.)
Kunnostettavalla alueella on laajalti maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvotasot mutta alittavat alemmat ohjearvotasot.
Maaperän kohonneet haitta-ainepitoisuudet asettavat rajoitteita maaainesten sijoittamiselle, mikäli rakennustöiden aikana joudutaan kaivamaan maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat kynnysarvojen ja
alempien ohjearvon välillä. (Määräys 1.1.)
Mikäli alueella todetaan kynnysarvon tai alueen taustapitoisuuden ylittävinä pitoisuuksina muita kuin määräyksessä 1.1. esitettyjä haitta-aineita, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve edellytetty arvioitavaksi näiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen 214/2007
mukaisesti. Arvioinnin avulla asetetaan uusien todettujen haitta-aineiden
kunnostustavoitteet. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy arvioinnin. Arviointia ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos kyseiset maa-ainekset joka tapauksessa poistetaan alueelta jo esim. määräyksen 1.1. mukaisten kunnostustavoitteiden saavuttamiseksi tai muusta syystä. (Määräys 1.2.)
Mikäli maaperästä ei ole mahdollista poistaa kaikkea kunnostuksen tavoitepitoisuudet ylittävää maa-ainesta, on asiasta edellytetty ilmoitettavaksi,
jotta voidaan sopia tarvittavista jatkotoimenpiteistä esim. haitta-aineita sisältävän alueen aiheuttamien riskien arvioinnista sekä mahdollisista riskinhallinta-, tarkkailu- ja/tai jatkokunnostustoimenpiteistä. (Määräys 1.3.)

UUDELY/979/2018

11/13

Pilaantuneen alueen jatkumisesta naapurikiinteistöille on edellytetty ilmoitettavaksi, jotta voidaan sopia tarvittavista jatkotoimenpiteistä. (Määräys 1.4.)
Kunnostuksen 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. Näytteenotossa voidaan huomioida
aiempien maaperätutkimusten tulokset. (Määräys 2.)
Kunnostettavat alueet 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 kunnostusalueelle. 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 5.)
Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. Näytteenotolla
varmennetaan edellytettyjen kunnostustavoitteiden toteutuminen. (Määräys 4.)
Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle.
Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. (Määräys 5.)
Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määräys 5.)
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 6.)
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. (Määräys 6.)
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Uudenmaan ELY-keskus on todennut Lohjan kaupungille 11.6.2018 antamassaan lausunnossa (UUDELY/2785/5216), että pilaantuneiden maiden välivarastointia Teutarin kaatopaikka-alueella ei voi aloittaa ennen
kuin niiden hyödyntämiseen on olemassa ympäristölupa. Jätteiden välivarastointi edellyttää lähtökohtaisesti ympäristölupaa. (Määräys 6.)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (805/2004) pysyvistä
orgaanisista yhdisteistä (ns. POP-yhdisteet) ja sen liitteissä säädetään
raja-arvopitoisuudet, joiden ylittyessä asetuksessa mainittuja POPyhdisteitä sisältävät jätteet on pääsääntöisesti käsiteltävä siten, että
POP-yhdisteet tuhotaan tai muunnetaan palautumattomasti. Asetuksen
mukainen raja-arvo PCDD/F-yhdisteille on 15 µg/kg. (Määräys 6.)
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 7.)
Aloitusilmoitus ja vastuuhenkilön nimeäminen ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. (Määräys 8.1.)
Kirjanpidolla ja loppuraportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-,
kaivu- ja muut kunnostustoimenpiteet. Dokumentointi on tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. (Määräykset 8.2. ja 8.3.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 84, 85, 133, 136, 190, 191 §
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 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018 (1066/2017)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 880 €.
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämisja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018 (1066/2017)
ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 55 €
kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen käsittelyyn
kului 16 tuntia.
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Päätöksestä tiedottaminen
Päätös
Lohjan kaupunki
Seppo Lötjönen (sähköisesti)

Tiedoksi
Ramboll Finland Oy, Kare Päätalo (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Lohjan kaupungin ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n
mukaisesti.

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

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden
tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä 3.

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Hanna Valkeapää ja ratkaissut yksikön päällikkö Heli Antson.
Liitteet

Liite 1. Kunnostettavan alueen sijainti
Liite 2. Tutkimuspisteiden sijainnit
Liite 3 Valitusosoitus
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LIITE 1.

LIITE 2.

VALITUSOSOITUS

LIITE 3.

Valitusviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi
ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla
lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu
250 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa
Puhelin 029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi
Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15

