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PÄÄTÖS

Helsinki
1.6.2005

Dnro
UUS-2005-Y-198-18

Annettu julkipanon jälkeen
No YS 781
ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 §:n mukaisen pilaantuneen
maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE
NCC Property Development Oy
Mannerheimintie 103a
00280 Helsinki
KIINTEISTÖN OMISTAJA
NCC Property Development Oy perustettavan yhtiön lukuun
Mannerheimintie 103 a
00280 Helsinki
KIINTEISTÖN SIJAINTI
Vantaan kaupunki
Sähkötie 14 - 15
01510 Vantaa
RN:o 092-0050-0001-0005
TOIMINNAN KUVAUS
Alueella on 1960 -luvulla rakennetut tehdasrakennukset ja 1970 -luvulla
rakennettu varastorakennus. Kiinteistöllä on tiettävästi toiminut konepaja 1980 -luvun lopulle asti. Tämän jälkeen alueella on toiminut ilmastointialan yritys, autokorjaamoja sekä varastoja. Jokaisessa rakennuksessa on oma öljyllä toimiva lämmityskattila. Öljysäiliöt ovat sisätiloissa.
Mahdollisista maanalaisista, käytöstä poistetuista säiliöistä ei ole tietoa.
Kiinteistöllä on myös teräsrakenteinen muuntamo/sähkönjakamo. Lähistöllä on toiminut akkutehdas.
Piha-alueella on autoja, autojen osia, akkuja, renkaita, erilaisia säiliöitä
sekä rakennusjätettä ja -tarvikkeita ja metalliromua.
MAKSU

1 001 €
A13-18-AT110
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PILAANTUMISEN AIHEUTTANUT TOIMINTA
Maaperän pilaantuminen on aiheutunut alueella harjoitetusta toiminnasta
ja lämmityksestä.
ASIAN VIREILLETULO
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta toimitettiin 21.4.2005 Uudenmaan ympäristökeskukselle. Ilmoitusta täydennettiin 16.5.2005, 17.5.2005, 23.5.2005 ja
30.5.2005.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulaki 78 § 2 ja 3 momentti.
Ympäristönsuojelulainsäädännön
voimaanpanosta
annetun
lain
(113/2000) 22 §:n mukaan ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa
tapahtuneeseen maaperän pilaantumiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain 12 luvun säännöksiä, jos pilaantuminen on aiheutettu jätelain voimaantulon jälkeen. Muuhun maaperän pilaantumiseen sovelletaan aiemmin voimassa olleita säännöksiä ottaen huomioon, mitä jätelain
77 §:ssä säädetään. Asian käsittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia.
Jätelain 77 §:n mukaan maaperän saastumiseen, joka on tapahtunut ennen jätelain 1.1.1994 voimaantuloa, sovelletaan jätelain voimaan tullessa
voimassa olleita jätehuoltolain säännöksiä.
YMPÄRISTÖ, LÄHIMMÄT HÄIRIINTYVÄT KOHTEET JA KAAVOITUSTILANNE
Kunnostettava alue sijaitsee Vantaan kaupungin Tammistossa osoitteessa Sähkötie 14 - 15. Sähkötiellä sijaitsevissa naapurikiinteistössä on teollista toimintaa (Liite 1.).
Asemakaavassa alue on merkitty teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TKT). Alueelle tullaan mahdollisesti rakentamaan myymälätilaa.
TUTKIMUS- JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT
- Maaperän pilaantuneisuuden perustutkimus Vantaan Tammistossa,
tontti nro 5. SCC Viatek Oy. 15.12.2003.
- Asbestikartoitus. Sähkötie 14 - 16, Vantaa. ASB-Yhtiöt, ASB Consult
Oy Ab, Helsinki. 28.6.2004.
- Tammisto. Vantaa kortteli 1, tontti nro 5. Maaperän ja rakennuksen
haitta-ainetutkimus. Suomen IP-Tekniikka Oy. 9.7.2004.
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- Tammisto. Vantaa kortteli 1, tontti nro 5. Kunnostusvaihtoehdot. Suomen IP-Tekniikka Oy. 9.7.2004.
- Alustava kunnostussuunnitelma, Tammisto. NCC Property Development Oy. 15.4.2005.
- Maaperän lisätutkimukset. NCC Property Development Oy. Vantaa,
Tammisto, kortteli 1, tontti 5. Ramboll Finland Oy. 17.5.2005.
KIINTEISTÖN MAAPERÄ-, POHJA- JA PINTAVESIOLOSUHTEET
Kiinteistön piha-alue on tasainen. Korkeustaso on +14 … +15 metriä.
Tontilla on vajaan 0,5 - 1,0 metrin syvyyteen hiekkaa ja soraa täytemaana. Täyttökerroksen alla on savea. Paikoitellen savi on märkää yli
1,5 metrin syvyydellä.
Alueella ei tavattu pintavettä. Alueen koillissivulla kulkee avo-oja, joka
johtaa Tuusulantien vartta pohjoiseen kulkevaan valta-ojaan. Alueelle
tuleva tie ja rakennusten edusta on lähes kokonaan asfaltoitu. Muut alueet ovat hiekkapintaisia.
TEHDYT TUTKIMUKSET
Alueella on tehty maaperätutkimuksia vuonna 2003, 2004 ja 2005.
Marraskuussa 2003 tehdyt tutkimukset
Näytteenotto ja analysointi
Alueelle kairattiin 27.11.2003 seitsemän tutkimuspistettä (P4 - P10).
Tutkimuspisteiden sijainnit on merkitty liitteeseen 2. Näytteet otettiin
jokaisesta näytepisteestä kahdelta syvyydeltä 0,5 - 1 metrin kerroksina.
Näytteitä otettiin yhteensä 15 kappaletta.
Näytteenoton yhteydessä kaikki näytteet arvioitiin aistinvaraisesti. Raskasmetallit ja arseeni määritettiin 14 näytteestä. Öljyhiilivedyt ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC -yhdisteet) analysoitiin neljästä näytteestä.
Näytteiden analyysitulokset
Aistinvaraisten havaintojen perusteella ei havaittu öljyn hajua tai muuta
pilaantumiseen viittaavaa.
Näytepisteestä 5 otetun näytteen (0 - 0,5 m) sinkkipitoisuus oli
1 120 mg/kg, joka ylitti sinkin Samase -raja-arvotason (700 mg/kg).
Näytteen lyijypitoisuus 161 mg/kg ylitti lyijyn Samase -ohjearvotason
(60 mg/kg). Samasta pisteestä syvemmältä (0,5 - 1,0 m) otetussa näytteessä kadmiumin pitoisuus oli 1,4 mg/kg, lyijyn 186 mg/kg ja sinkin
303 mg/kg. Näytepisteestä 9 otetun näytteen (0 - 0,5 m) boorin pitoisuus
oli 16 mg/kg, kadmiumin 1,1 mg/kg, lyijyn 172 mg/kg ja sinkin
397 mg/kg. Nämä pitoisuudet ylittivät kunkin alkuaineen Samase ohjearvotason.
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Näytepisteistä 4 ja 9 otettujen näytteiden öljyhiilivetyjen pitoisuudet olivat 50 mg/kg ja 170 mg/kg. Näytepisteistä 6 ja 7 otettujen näytteiden öljyhiilivetyjen pitoisuudet jäivät alle menetelmän määritysrajan. Samoista
näytteistä määritettyjen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuudet jäivät alle menetelmän määritysrajan (<0,1 mg/kg).
Kesäkuussa 2004 tehdyt tutkimukset
Näytteenotto ja analysointi
Alueelle tehtiin 22.6.2004 vaunuporakoneella seitsemän 2,5 metriin ulottunutta tutkimuspistettä (P1 - P7) ja yksi 3,5 metriin ulottunut tutkimuspiste (P8). Kustakin tutkimuspisteestä otettiin näytteet putkinäytteenottimella 0,5 - 1,0 metrin välein. Viidestä pisteestä (L1 - L5) otettiin noin
0,3 metrin syvyydelle ulottuneet lapionäytteet. Käsikairalla otettiin näytteet kahdesta pisteestä. Toinen käsikairalla otettu näyte ulottui 0,4 metriin (K1) ja toinen (K2) 0,1 metriin. Tutkimuspisteiden sijainti on merkitty liitteeseen 2.
Rakennusten sisällä lattia läpäistiin kuudessa koepisteessä (R1 - R6) timanttiporalla. Pisteistä otettiin maanäytteitä käsikairalla 0,1 - 0,2 metrin
välein 0,4 metrin syvyyteen. Varastohallin eteläseinällä olevan huoneen
seinien pinnasta otettiin näyte. Tutkimuspisteiden sijainti on merkitty
liitteeseen 2.
Näytteistä tutkittiin raskasmetallit kenttämittarilla. Neljästä näytteestä
tutkittiin öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus kenttäanalysaattorilla.
Kuudesta näytteestä mitattiin VOC -yhdisteiden ilmenemistä PID- mittauksella. Seitsemän näytteen raskasmetallipitoisuus, seitsemän näytteen
mineraaliöljypitoisuus ja yhden näytteen PCB -yhdisteiden pitoisuus
analysoitiin laboratoriossa.
Näytteiden analyysitulokset
Näytepisteestä P1 otetun näytteen (0 - 0,5 m) kenttämittarilla määritetty
nikkelin pitoisuus oli 80 mg/kg, lyijyn 66 mg/kg ja sinkin 182 mg/kg.
Samasta näytepisteestä syvemmältä otetun näytteen lyijyn pitoisuus oli
144 mg/kg ja sinkin 152 mg/kg laboratoriossa määritettynä. Näytepisteistä P4, P6 ja P7 (0 - 0,5 m) otettujen näytteiden sinkkipitoisuudet olivat 318 mg/kg, 238 mg/kg ja 471 mg/kg laboratoriossa määritettynä. Pisteistä P6 ja P7 syvemmältä otettujen näytteiden (0,5 - 1,5 m) sinkkipitoisuudet olivat 229 mg/kg ja 220 mg/kg kenttämittarilla määritettyinä.
Näytepisteestä P3 laboratoriossa analysoidun näytteen (0 - 0,5 m) mineraaliöljypitoisuus oli 450 mg/kg. Nämä pitoisuudet ylittivät kyseisen
haitta-aineen Samase -ohjearvotason.
Lapiolla otettujen pintamaanäytteiden kenttämittarilla määritetyt sinkkipitoisuudet olivat 165 mg/kg (L2), 222 mg/kg (L3) ja 735 mg/kg (L5),
lyijypitoisuudet 99 mg/kg (L1) ja 202 mg/kg (L5) sekä nikkelipitoisuus
94 mg/kg (L1). Nämä ylittivät kunkin alkuaineen Samase -ohjearvotason. Laboratoriossa määritetty pisteestä L4 otetun näytteen lyijypitoisuus 788 mg/kg (L4) ylitti lyijyn Samase -raja-arvotason, ja kadmiumpitoisuus 0,7 mg/kg kadmiumin Samase -ohjearvotason. Pisteistä L3 ja L4
otettujen pintamaanäytteiden laboratoriossa määritetyt mineraaliöljypi-
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toisuudet 14 050 mg/kg ja 15 750 mg/kg ylittivät mineraaliöljyn Samase
-raja-arvotason.
Näytepisteiden R1 - R6 pinnasta (0 - 0,1 m) otetuissa betoninäytteissä
todettiin samojen haitta-aineiden kohonneita pitoisuuksia kuin maaperässäkin. Betonin alapuolinen maaperä oli puhdasta (kenttätestien perusteella), mutta pisteestä R4 (0,1 - 0,3 m) otetussa näytteessä todettiin laboratoriossa kadmiumpitoisuus 0,5 mg/kg.
Näytepisteestä K1 otetussa näytteessä (0 - 0,4 m) kuparin pitoisuus oli
382 mg/kg ja lyijyn 148 mg/kg. Ne ylittivät kyseisen alkuaineen Samase
-ohjearvotason. Sinkin Samase -ohjearvon ylittävä pitoisuus oli
1 437 mg/kg. Näytepisteestä K2 otetussa näytteessä (0 - 0,1 m) lyijyn pitoisuus 101 mg/kg ja sinkin pitoisuus 178 mg/kg.
Pisteiden P3, P4, P8 , L1, L3, L4 ja L5 pintamaasta määritettyjen VOC –
yhdisteiden pitoisuudet olivat 1,8 - 4,0 ppm PID -mittarilla määritettynä.
Huhtikuussa 2005 tehdyt tutkimukset
Näytteenotto ja analysointi
Alueen pohjoisosassa olevalle kentälle tehtiin neljä koekuoppaa
(P11 - P14) 26.4.2005. Koekuopista otettiin maanäytteet täyttömaakerroksesta (0 - 0,5 m) ja sen alapuolisesta luonnonmaasta eli savesta
(0,5 - 0,7 m). Koekuoppien sijainti on merkitty liitteeseen 3.
Näytteenoton yhteydessä arvioitiin maalajit sekä tehtiin aistinvaraisia
havaintoja mahdollisesta pilaantuneisuudesta. Täyttömaana on hiekkaa,
soraa ja kiviä. Täyttömaa oli erotettuna savesta suodatinkankaalla. Vanha pintakerros on ilmeisesti poistettu päältä ennen alueen täyttämistä.
Kahdeksasta maanäytteestä analysoitiin kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet kenttämittarilla. Kahden näytteen arseenin, bariumin, kadmiumin,
koboltin, kromin, molybdeenin, nikkelin, lyijyn, antimonin, vanadiinin
ja sinkin pitoisuudet analysoitiin laboratoriossa.
Näytteiden analyysitulokset
Näytteiden analyysitulokset alittivat kunkin alkuaineen Samase
-ohjearvotason, lukuun ottamatta näytettä P13 (0,5 - 0,7 m), jonka vanadiinipitoisuus oli 81 mg/kg. Näyte oli otettu savesta.
KUNNOSTUSSUUNNITELMA (15.4.2005)
Kunnostusmenetelmä ja työn kesto
Kunnostusmenetelmänä on massanvaihto. Kunnostuksen tavoitteena on,
että alueelle ei jää massoja, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät Samase -ohjearvopitoisuudet.
Kunnostustyön oletetaan kestävän kuukauden.
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Kunnostuksen toteuttaminen
Kiinteistön naapureille tiedotetaan työn alkamisesta etukäteen. Ulkopuolisten pääsy työmaalle estetään aitaamalla alue. Lisäksi paikalle laitetaan
kyltti, jolla tiedotetaan pilaantuneen maaperän kunnostamisesta.
Ennen kunnostuksen aloittamista laaditaan tarkempi kunnostussuunnitelma kaivusuunnitelmineen sekä työmaasuunnitelma. Hyvissä ajoin ennen kunnostuksen alkua valitaan myös työtä valvova ulkopuolinen konsultti.
Ennen maaperän kunnostustöiden aloittamista tontilta puretaan olemassa
olevat rakennukset. Rakennusten purkamisen jälkeen saadaan parempi
kuva maaperän kunnosta nykyisten rakennusten alla. Tarvittaessa tehdään kunnostusta ohjaavia ja helpottavia lisätutkimuksia erityisesti nykyisten rakennusten alueilta.
Pilaantuneet massat poistetaan ohje-arvotasoon saakka, mikä tarkoittaa
karkeasti tontin pintamaan (täyttömaata) kaivamista pois. Pilaantuneen
alueen laajuus ja tarkat pilaantuneisuuden rajat selviävät kaivutyön yhteydessä.
Työn aikainen näytteenotto
Kunnostusta ohjataan ja valvotaan tarpeeksi usein otettavilla näytteillä,
jotka analysoidaan kenttätestein. Muutamia näytteistä lähetään myös laboratorioon tutkittaviksi. Kunnostuksen lopuksi kaivannon seinämistä ja
pohjalta otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, joilla varmistetaan halutun
kunnostustavoitteen saavuttaminen.
Pilaantuneen maan ja jätteen käsittely
Pilaantuneet maamassat poistetaan kaivamalla. Massat lajitellaan pilaantuneisuusasteen ja haitta-aineen mukaisesti, jonka jälkeen ne kuljetetaan
sellaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan kyseisillä
haitta-aineilla pilaantuneita massoja. Pilaantuneiden massojen kaivu suoritetaan siten, että työkoneet eivät joudu ajamaan voimakkaasti pilaantuneiden maamassojen päältä. Jos tarve vaatii, rakennetaan alueelle sorasta
väliaikaisia työmaateitä. Kaivussa erotetaan suurimmat kivet sekä muut
kappaleet ja jätteet erikseen.
Pilaantuneet massat kuormataan heti kaivun jälkeen ja kuljetetaan pois,
eikä pilaantuneita massoja varastoida tontilla. Jos kaivettuja pilaantuneita massoja joudutaan väliaikaisesti säilyttämään tontilla (esimerkiksi
seuraavaan päivään), peitetään kasa pressuilla.
Kaivetut pilaantuneet massat kuljetetaan vastaanottopaikkaan kuormatai rekka-autoilla. Kuormat peitetään työmaalta lähtiessä pressuilla ja
tarpeen vaatiessa autojen renkaat puhdistetaan. Autojen mukaan annetaan siirtoasiakirjat, jotka kuitataan vastaanottopaikassa.
Purettavista rakennuksista syntyvät purkujätteet lajitellaan normaalin
käytännön mukaan (esimerkiksi betonit ja teräkset erikseen) ja toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.
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Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin
Jos kunnostuksen aikana ilmenee odottamattomia ongelmatilanteita, valvoja puuttuu niihin välittömästi. Jos kaivettaessa havaitaan uusia haittaaineita tai pilaantuneisuus osoittautuu oletettua laajemmaksi, otetaan välittömästi yhteyttä ympäristöviranomaiseen lisäohjeiden saamiseksi.
Työn aikaiset ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy
Kunnostus lisää jonkin verran alueen raskaan liikenteen määrää, mutta
tämä ei aiheuttane merkittävää lisähaittaa ympäristölle, koska alue sijaitsee muutoinkin vilkkaasti liikennöidyn Tuusulanväylän välittömässä läheisyydessä. Mahdollisia pölyhaittoja ehkäistään tarpeen mukaan sitomalla pöly kostuttamalla.
Työsuojelu
Työntekijöitä ohjeistetaan oikeasta ja turvallisesta työskentelystä kunnostustyömaalla. Työmaalla käytetään tarvittavia työvaatteita ja henkilösuojaimia. Kunnostustyön aikana on työmaalla ruokailu, juominen ja
tupakointi kielletty.
Kirjanpito ja raportointi
Työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa, ja lisäksi valvoja pitää kirjaa
kaivetuista ja pois viedyistä massoista, niiden haitta-ainepitoisuuksista ja
sijoituspaikoista. Kunnostuksen jälkeen valvoja laatii loppuraportin, josta ilmenee vähintään työmaalla toimineet henkilöt ja tahot, kunnostuksen
aikataulu, tehty näytteenotto, otettujen näytteiden kenttä- ja laboratorioanalyysien tulokset ja analyysimenetelmät, kuvaus tapahtuneesta kaivusta, poistettujen pilaantuneiden massojen määrät ja toimituskohteet, kartta
puhdistetusta alueesta, jäännöspitoisuudet ja arvio kunnostuksen onnistumisesta.
PILAANTUNEEN MAAN MÄÄRÄ
Öljyhiilivedyillä lievästi pilaantuneen maa-aineksen määräksi arvioidaan
610 tonnia ja voimakkaasti pilaantuneen määräksi 320 tonnia. Raskasmetalleilla lievästi pilaantuneen maa-aineksen määräksi arvioidaan
3 650 tonnia ja voimakkaasti pilaantuneen määräksi arvioidaan 900 tonnia.
TARKASTUKSET JA NEUVOTTELUT
NCC Property Development Oy:n ja Uudenmaan ympäristökeskuksen
edustajat tekivät tarkastuskäynnin kunnostettavaan kohteeseen
16.5.2005. Tarkastuksesta on laadittu Uudenmaan ympäristökeskuksen
muistio No YS 671/16.5.2005.
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YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Uudenmaan ympäristökeskus on tarkastanut NCC Property
Development Oy:n ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maan poistoa
Vantaan kaupungin Tammistossa osoitteessa Sähkötie 14 - 15
(RN:o 092-0050-0001-0005) ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:
Lisätutkimukset
1.1.

Rakennusten alapuolisen maaperän haitta-ainepitoisuudet on tarkastettava rakennusten purkamisen jälkeen. Jos maaperän tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, kenttämittauslaitteella tutkituista näytteistä vähintään 10 %, kuitenkin vähintään kaksi näytettä
jokaisen rakennuksen alueelta, on analysoitava laboratoriossa. Laboratorionäytteistä on analysoitava ainakin arseeni-, kadmium-,
kupari-, lyijy-, nikkeli- ja sinkkipitoisuudet, helposti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC) pitoisuus ja mineraaliöljypitoisuus.
(JhL 2 §, 32 §)

1.2.

Muuntajarakennuksen alapuolisen maaperän haitta-ainepitoisuudet
on tarkastettava rakennusten siirtämisen jälkeen. Laboratorionäytteistä on analysoitava ainakin PCB -yhdisteiden ja mineraaliöljyn
pitoisuudet. (JhL 2 §, 32 §)
Näytteenottotulokset on toimitettava jatkotoimenpideharkintaa varten Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viikon kuluessa näytteenottotulosten
valmistumisesta. Näytteenottotulokset on lisäksi liitettävä määräyksessä 10.2. edellytettyyn loppuraporttiin. (JhL 40 §)

Kunnostustavoitteet
2.1.

Kiinteistöltä on poistettava maa-aines, joka sisältää mineraaliöljyä
yli 300 mg/kg, sekä maa-aines, jonka muiden orgaanisten haittaaineiden erilliskomponenttien pitoisuudet ja/tai yhteenlasketut
summapitoisuudet ylittävät ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston muistiossa 5/1994 esitetyt ohjeelliset Samase -ohjearvotasot. (JhL 2 §, 32 §)

2.2.

Kiinteistöltä on poistettava maa-aines, jonka epäorgaanisten haittaaineiden pitoisuudet ylittävät ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston muistiossa 5/1994 esitetyt ohjeelliset Samase -ohjearvotasot. Kiinteistön maaperän arseenipitoisuuden tavoitetaso on alle
15 mg/kg ja savipitoisen maa-aineksen sinkkipitoisuuden alle
200 mg/kg. (JhL 2 §, 32 §)

2.3.

Mikäli kaivun aikana todetaan, että pilaantunutta maa-ainesta on
myös kiinteistön (RN:o 092-050-0001-0005) ulkopuolella, on kunnostettu ja pilaantuneeksi jäävä maaperä erotettava toisistaan tarkoitukseen soveltuvalla havainnointi- tai eristysrakenteella. Maarakentamisessa yleisesti käytettävästä materiaalista selvästi erottuvaa värillistä havainnointikerrosta on käytettävä kohteessa, jossa maaperään jäävien epäorgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät
Samase -ohjearvopitoisuudet. Maa-aines, jonka orgaanisten haitta-
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aineiden pitoisuudet ylittävät Samase -ohjearvopitoisuudet, on erotettava tarkoitukseen soveltuvalla eristysmateriaalilla. (JhL 2 §, 32 §)
Rakenteen toteuttamisesta on tehtävä rakentamis- ja laadunvarmennussuunnitelmat. Suunnitelmissa on esitettävä alueelle jäävät
haitta-aineet ja niiden pitoisuudet, käytettävä materiaali, materiaalin ominaisuudet, materiaalin kestävyys alueelle jääviä haitta-aineita
vastaan ja pitkäaikaiskestävyys, kuvaus kerroksen rakentamisesta,
työn laadun varmentaminen ja rakenteen sijainti kartta- ja poikkileikkauskuvissa esitettynä. (JhL 2 §)
Suunnitelma on toimitettava ennen rakenteen asentamista tarkastettavaksi Uudenmaan ympäristökeskukselle ja tiedoksi Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi havainnointija/tai eristyskerros on esitettävä Uudenmaan ympäristökeskuksen
tarkastettavaksi ennen rakenteen peittämistä. (JhL 40 §)
Tiedot toteutuneista rakenteista on esitettävä määräyksessä 10.2.
edellytetyssä loppuraportissa kartta- ja poikkileikkauskuvineen.
(JhL 40 §)
Kunnostustyön toteutus
Työn aikaiset maaperätutkimukset
3.1.

Kaivun aikana on otettava maaperänäytteitä pilaantuneiden alueiden laajuuden, kaivusyvyyden ja kaivettavan maa-aineksen haittaainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Pilaantuneen maa-alueen laajuuden ja syvyyden rajaamiseksi on otettava edustavia näytteitä vähintään jokaista alkavaa 100 m2:n aluetta kohti. Näytteenotto on toteutettava siten, että puhtaat maa-alueet sekä haitta-aineilla lievästi ja
voimakkaasti pilaantuneet maa-alueet tulevat luotettavasti ja seikkaperäisesti selvitetyiksi, ja että eri käsittelypaikkoihin toimitettavien pilaantuneiden maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on edustavasti selvitetty. (JhL 2 §, 32 §)
Jos epäorgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksia määritettäessä käytetään kenttämittauslaitetta, on kenttämittauslaitteella tutkituista
maanäytteistä edustava osa tarkastettava laboratorioanalyyseillä.
Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään arseeni-, kadmium-, kupari-, lyijy-, nikkeli- ja sinkkipitoisuudet sekä kaivutyön aikana mahdollisesti todetut muut epäorgaaniset haitta-aineet.
(JhL 2 §, 32 §)
Jos orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksia määritettäessä käytetään kenttämittauslaitetta, on kenttämittauslaitteella tutkituista
maanäytteistä vähintään 20 % tarkastettava laboratorioanalyyseillä.
Laboratorionäytteistä on analysoitava kyseisellä kaivualueella todettujen orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet. (JhL 2 §, 32 §)
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Alueen yleinen hoito ja järjestys
3.2.

Kaivualueet on aidattava työn ajaksi. Aitaan on kiinnitettävä pilaantuneen maa-aineksen kaivusta ilmoittavat varoituskyltit.
(JhL 2 §)
Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut kunnostukseen
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön esimerkiksi koneiden
pyörien tai muun toiminnan seurauksena. Kunnostuksen aikana on
estettävä pilaantuneen maa-aineksen pölyäminen esimerkiksi kostuttamalla. Kunnostuksen aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu tarpeetonta melua tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle, työntekijöille tai alueen ympäristössä asuville tai oleskeleville. Pilaantunutta maata kaivettaessa ja käsiteltäessä on varustauduttava asianmukaisin suojavarustein. (JhL 2 §, 11 a §, JhA 3 §)

3.3.

Puhtaat maa-ainekset, lievästi ja voimakkaasti pilaantuneet maaainekset sekä ongelmajätteiksi luokiteltavat maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, lastaamisen, kuljetuksen ja muiden työvaiheiden aikana. (JhL 2 §, 11 a §)

Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin
4.

Voimakkaan tuulen tai rankkasateen aikana ei alueella saa harjoittaa sellaista kaivu-, lastaus- tai muuta toimintaa, jonka aikana
voi tapahtua hallitsematonta pilaantuneen maa-aineksen pölyämistä
tai haitta-aineiden leviämistä veden mukana kunnostusalueen ulkopuolelle. (JhL 2 §)

Kaivualueiden maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuudet
5.

Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen pohjien ja seinämien maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuudet tarkastettava ottamalla alueilta edustavia näytteitä. Kaivualueilta on
otettava ainakin yksi edustava kokoomanäyte vähintään jokaista
100 m2:n aluetta kohti, kuitenkin vähintään kaksi näytettä jokaiselta
kaivualueelta. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään
kiinteistöllä aikaisemmissa tutkimuksissa esiin tulleet epäorgaaniset
haitta-aineet ja kyseisellä kaivualueella todettujen orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet. (JhL 2 §, 32 §)

Pilaantuneen maan kuljettaminen
6.

Pilaantuneet maa-ainekset
(JhL 15 a §, JhA 6 §)

on

peitettävä

kuljetuksen

ajaksi.

Ongelmajätteeksi luokittelemattoman lievästi ja voimakkaasti pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä kuormakirjat,
joista ilmenevät maa-aineserien haitta-ainepitoisuudet, maaaineserän alkuperä osoitetietoineen, maa-aineserän käsittelypaikka
ja maa-aineserän määrä (t). (JhL 40 §)
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Ongelmajätteeksi luokiteltavan pilaantuneen maan kuljetuksesta on
tehtävä siirtoasiakirja siten kuin valtioneuvoston päätöksessä
659/1996 ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään. (JhL 15 a §)
Pilaantuneen maan sijoittaminen
7.

Kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset on luokiteltava seuraavasti:
- lievästi pilaantuneet maa-ainekset
- ei-ongelmajätteiksi luokiteltavat voimakkaasti pilaantuneet maaainekset
- ongelmajätteiksi luokiteltavat voimakkaasti pilaantuneet maaainekset.
Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava pitoisuuksiensa mukaisesti käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen pilaantuneen maa-aineksen käsittely. (JhL 2 §, 32 §)

Pilaantuneen veden käsittely
8.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvän veden haitta-ainepitoisuudet on
tutkittava ja epäorgaanisilla ja/tai orgaanisilla haitta-aineilla pilaantunut vesi on puhdistettava ennen mahdollista vesihuoltolaitoksen
viemäriin johtamista tai pilaantunut vesi on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely. (JhL 2 §, 32 §)
Jos haitta-aineita sisältävä vesi viemäröidään, on veden viemäröintiin pyydettävä lupa Vantaan Vedeltä ja noudatettava sen antamia
ohjeita ja määräyksiä. (JhL 2 §, 32 §)

Tiedottaminen ja valvonta
9.

Hakijan on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten
noudattamisesta ja kunnostuksen valvonnasta puhdistustyön aikana. Valvonnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot sekä kunnostuksen aloittamisajankohta on ilmoitettava kunnostettavan alueen naapurikiinteistöille sekä kirjallisesti Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
ennen kunnostustöiden aloittamista. (JhL 2 §, 40 §)

Kirjanpito ja raportointi
10.1.

Toiminnasta vastaavan on pidettävä kirjaa työn aikaisesta maa- ja
vesinäytteenotosta, pilaantuneen maa-aineksen poistamisesta sekä
työn aikana tehtävistä muista havainnoista. Poisvietävistä pilaantuneista maa-aineksista on kirjattava niiden määrä, haittaainepitoisuudet ja muut laatuominaisuudet, vientiajankohta ja
-kohde sekä viejä. Lisäksi on tallennettava kuormakirjat ja ongelmajätteiden siirtoasiakirjat. (JhL 2 §, 40 §)

10.2.

Kunnostuksesta on tehtävä raportti, jossa on esitettävä kaivutyön
toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja kai-
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vusyvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä, yhteenveto kaivutyön aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista pilaantuneista maa-aineksista, analyysitulokset puhdistetun
maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto
vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto kuormakirjoista ja ongelmajätteiden siirtoasiakirjoista. Eri käsittelypaikkoihin
toimitettujen pilaantuneiden maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja
määrät on esitettävä loppuraportissa selkeästi eriteltyinä esimerkiksi omissa yhteenvetotaulukoissaan. (JhL 2 §, 40 §)
Raportti on toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta. (JhL 40 §)
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Käsitteet
Päätöksessä pilaantuneella maa-aineksella tarkoitetaan lievästi pilaantunutta maata (haitta-ainepitoisuudet Samase -ohje- ja -raja-arvon välillä)
ja voimakkaasti pilaantunutta maata (haitta-ainepitoisuudet yli Samase raja-arvon), joka ei juurikaan sisällä jätejakeita ja jonka haittaainepitoisuudet eivät ole kyseisessä maa-aineksessa luontaisesti esiintyviä.
Ei-ongelmajätteeksi luokiteltavalla voimakkaasti pilaantuneella maaaineksella tarkoitetaan maata, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat Samase raja-arvojen ja valtioneuvoston asetuksessa jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (N:o 1128/2001) asetettujen ongelmajäteraja-arvojen välissä.
Ongelmajätteeksi luokiteltavalla maa-aineksella tarkoitetaan maata, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (N:o 1128/2001) asetetut ongelmajäteraja-arvot.
Ympäristöministeriön asetuksessa yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (N:o 1129/2001) ongelmajätteiksi on merkitty maaja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita (17 05 03). Sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksessa N:o 624/2001 haitta-aineet on luokiteltu
vaaraa osoittavilla R-lausekkeilla. Valtioneuvoston asetuksessa jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (N:o 1128/2001) on lueteltu ominaisuudet, joiden perusteella jätteet luokitellaan ongelmajätteiksi, ja
ominaisuuksien tulkinnassa sovellettavat raja-arvot.
Yleiset perustelut
Ympäristönsuojelulainsäädännön
voimaanpanosta
annetun
lain
(113/2000) 22 §:n ja jätelain 77 §:n mukaan maaperän pilaantumiseen,
joka on tapahtunut ennen jätelain voimaantuloa (1.1.1994), sovelletaan
jätelain voimaan tullessa voimassa olleita jätehuoltolain säännöksiä.
Kiinteistöllä on ollut konepaja- ja korjaamotoimintaa 1960 -luvulta läh-
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tien. Alueella on saattanut tapahtua maaperän pilaantumista jo ennen jätelain voimaantuloa, minkä vuoksi asiassa sovelletaan jätehuoltolain
säännöksiä.
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella tai pilaantuneen maa-aineksen poistamiseen toimitettavaksi muualla 1 momentin mukaisesti käsiteltäväksi voidaan kuitenkin
ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle, jos pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi
selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää ja toiminnasta ei aiheudu ympäristön
muuta pilaantumista.
Ilmoituksessa tarkoitettu pilaantuneen maaperän kunnostaminen kaivamalla on vakiintunut pitkään käytössä ollut puhdistusmenetelmä, joten
kyseinen asia on käsitelty ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisena ilmoituksena.
Edellä annetut määräykset pilaantuneen maan puhdistamisesta ovat tarpeellisia, jotta kunnostusalueen maaperä täyttää jätehuoltolain
2 §:n mukaiset ympäristönsuojelun vaatimukset. Jätehuoltolain 2 §:ssä
edellytetään muun muassa jätehuolto hoidettavaksi siten, että jätteistä ei
aiheudu haittaa ympäristölle. (Määräykset 1.1. - 5. ja 7. - 10.2.)
Perustelut lisätutkimuksille
Kiinteistöllä on rakennusten alapuolisen maaperän todettu pilaantuneen
lyijyllä ja sinkillä. Öljyllä pilaantuneiden alueiden laajuus tutkimuspisteiden P3 ja L4 läheisyydessä ei ole tiedossa. On mahdollista, että öljyä
on kulkeutunut rakennusten alle. Konepajatoiminnassa on yleisesti käytetty liuotinaineita, minkä lisäksi autokorjaamotoiminta on saattanut aiheuttaa polttoainevalumia maaperään. Rakennusten alapuolisen maaperän haitta-ainepitoisuudet on edellytetty selvitettäviksi, jotta mahdollisesti pilaantuneet maa-ainekset tulevat poistetuiksi ja toimitetuiksi
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. (Määräys 1.1.)
Muuntamorakennuksen alapuolisen maaperän PCB -yhdisteiden ja mineraaliöljyn pitoisuudet on edellytetty tarkastettavaksi, koska PCB -yhdisteitä sisältävää öljyä on yleisesti käytetty muuntajissa. Maaperän haittaainepitoisuudet on edellytetty selvitettäviksi, jotta mahdollisesti pilaantuneet maa-ainekset tulevat poistetuiksi ja toimitetuiksi asianmukaiseen
vastaanottopaikkaan. (Määräys 1.2.)
Perustelut kunnostustavoitteita koskeville määräyksille
Valtioneuvosto ei ole määrännyt eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia. Suomessa
on sovellettu ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston muistiossa
5/1994 ehdotettuja ns. Samase -ohje- ja raja-arvoja pilaantuneiden maaalueiden kunnostamisessa. Maan monikäytön ohjearvo kuvaa sellaista
haitta-ainepitoisuutta, jota pidetään ihmiselle ja ympäristölle vaarattomana. Raja-arvo ilmentää sellaista haitta-ainepitoisuutta, joka yleensä
edellyttää kunnostamista.
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Päätöksessä on edellytetty käytettäväksi maaperän haitta-aineiden rajaarvona ilmoitusasiakirjoissa esitetyn mukaisesti Samase -ohjearvopitoisuuksia. Muistiossa esimerkiksi maaperän mineraaliöljylle (kevyt polttoöljy) on asetettu ohjearvo 300 mg/kg. (Määräys 2.1.)
Muistiossa kadmiumille on asetettu ohjearvo 0,5 mg/kg, kuparille
100 mg/kg, nikkelille 60 mg/kg, lyijylle 60 mg/kg ja sinkille 150 mg/kg.
"Selvitys ja ehdotuksia ympäristövaarallisten aineiden pitoisuuksien ohjearvoista maaperässä, tiedolliset perusteet, määrittelyperiaatteet, soveltaminen, kehittäminen. Timo Assmuth. Suomen ympäristökeskuksen
moniste 92/1997." -julkaisussa esitetään arseenin uudeksi tavoitearvoksi
noin 13 mg/kg. Edellä esitetyn perusteella arseenin tavoitepitoisuudeksi
on asetettu 15 mg/kg. Saven sinkkipitoisuudelle on asetettu tavoitetasoksi 200 mg/kg, sillä savessa tavataan ajoittain Samase -ohjearvon
(150 mg/kg) ylittäviä sinkkipitoisuuksia. Jos maa-aines ei ole savipitoista, on tavoitetasona 150 mg/kg. Päätöksessä savipitoisen maa-aineksen
epäorgaanisilla haitta-aineilla ei tarkoiteta berylliumia, booria, molybdeenia eikä vanadiinia. (Määräys 2.2.)
Kunnostettavan kiinteistön ulkopuolelle mahdollisesti pilaantuneeksi
jäävien maa-alueiden erottamisella värillisellä huomioverkolla varmistetaan, että kunnostetun ja epäorgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneen alueen raja havaitaan myöhemmin alueella mahdollisesti tehtävien kaivutöiden yhteydessä. Orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneeksi jäävän
maa-aineksen eristämisellä varmistetaan, että haitta-aineet eivät leviä
kunnostetulle alueelle. (Määräys 2.3.)
Maaperän puhtauden varmistusnäytteillä määritetään haitta-aineiden
jäännöspitoisuudet maaperässä. Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen kunnostustavoitteiden toteutuminen. (Määräys 5.)
Perustelut työn toteuttamista koskeville määräyksille
Kunnostuksen aikaisella näytteenotolla selvitetään pilaantuneen alueen
laajuus ja kaivettavan maan laatu. Näytteenoton perusteella määritetään
haitta-aineita sisältävän maa-aineksen kaatopaikkakelpoisuus ja erotetaan muuta käsittelyä vaativat massat. (Määräys 3.1.)
Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on toteutettava siten,
että kenttämittaustulokset varmennetaan laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella voidaan erotella toisistaan mahdolliset ongelmajätteiksi luokiteltavat maa-ainekset sekä lievästi tai voimakkaasti pilaantuneet maa-ainekset. (Määräys 3.1.)
Alueen merkitsemisellä tiedotetaan käynnissä olevasta työmaasta ja
varmistetaan, ettei alueella oleskele työn aikana ulkopuolisia henkilöitä.
(Määräys 3.2.)
Kaivualueiden yleisestä hoidosta, kuten merkitsemisestä, pölyämisen estämisestä, eri tavoin pilaantuneiden maa-ainesten erottamisesta, poikkeavien tilanteiden huomioimisesta ja kuormien peittämisestä annetuilla
määräyksillä varmistetaan, että pilaantuneista maa-aineksista ei aiheudu
terveyshaittaa tai vaaraa alueella työskenteleville tai sen lähialueella
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oleskeleville tai ympäristöhaittaa, ja että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä kunnostusalueen ulkopuolelle. (Määräykset 3.2., 3.3., 4. ja 6.)
Perustelut pilaantuneen maan käsittelyä koskeville määräyksille
Valtioneuvoston päätöksessä (659/1996) ongelmajätteistä annettavista
tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetaan määräykset jätteen tuottajan velvollisuudesta laatia siirtoasiakirja.
Edellä mainitun päätöksen mukaan siirtoasiakirja tulee olla mukana ongelmajätteitä kuljetettaessa ja siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään
kolmen vuoden ajan. (Määräys 6.)
Muiden kuin ongelmajätteeksi luokiteltavien pilaantuneiden maaainesten kuljetuksista tehtävät kuormakirjat ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. (Määräys 6.)
Maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat Samase -ohje- ja -rajaarvon välissä ovat jätettä, joka on toimitettava käsiteltäväksi kaatopaikalle tai muulle laitokselle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä tai loppusijoittaa kyseisiä massoja. (Määräys 7.)
Ongelmajätteen ja voimakkaasti pilaantuneen maa-aineksen asianmukainen käsittely edellyttää niiden toimittamista laitokseen, jolla on
voimassa oleva ympäristölupa kyseisen jätteen käsittelyyn. (Määräys 7.)
Perustelut pilaantuneen veden käsittelyä koskeville määräyksille
Kaivantoihin mahdollisesti kertyvän pilaantuneen veden poistamisella ja
käsittelyllä varmistetaan, että haitta-aineita sisältävä vesi ei pilaa alueelle
tuotavia puhtaita maa-aineksia ja etteivät haitta-aineet leviä veden mukana laajemmalle ympäristöön. (Määräys 8.)
Perustelut muille määräyksille
Aloitusilmoitus ja vastuuhenkilön nimeäminen sekä edellytetty kirjanpitovelvoite ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. (Määräys 9.)
Loppuraportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja muut
kunnostustoimenpiteet. Dokumentointi on tarpeen viranomaisvalvonnan
kannalta. (Määräykset 10.1. ja 10.2.)
Keskeisimmät lainkohdat
Jätehuoltolain 15 a §:n mukaan ongelmajätteen tuottajan ja kuljettajan
on huolehdittava siitä, että ongelmajäte kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan asianmukaisella tavalla käyttäen sellaista kuljetuksen suorittajaa,
jolla on tehtävään riittävät edellytykset. Jätehuoltoasetuksen 3 §:n ja
6 §:n mukaan jätteet on koottava ja kuljetettava kiinteistöltä siten, että
niistä ei aiheudu haittaa ympäristölle. (Määräykset 3.2., 3.3. ja 6.)
Jätehuoltolain 32 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää lasia, peltiä, paperia, muovia eikä muutakaan roskaa tai likaa taikka käytöstä poistettua
esinettä tai ainetta niin, että siitä aiheutuu haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rin-
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nastettavaa muuta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. (Määräykset
1.1. - 3.1., 5., 7. ja 8.)
Kiinteistön haltija on jätehuoltolain 40 §:n mukaan velvollinen antamaan
jätehuollon valvonnasta ja järjestämisestä vastaaville viranomaisille sekä
jätteiden käsittelypaikkojen hoidosta ja valvonnasta vastaaville henkilöille näiden pyynnöstä tiedot jätteen määrästä, koostumuksesta ja käsittelyn kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista ja jätehuollosta. (Määräykset 1.2., 2.3., 6. ja 9. - 10.2.)
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 53, 54, 63, 75, 78, 96, 97 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 24, 25, 26, 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) 19,
22 §
Jätelaki (1072/1993) 77 §
Jätehuoltolaki (673/1978) 2, 4, 11 a, 15 a, 23, 32, 33, 40 §
Jätehuoltoasetus (307/1979) 3, 6 §
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteidenluettelosta (1129/2001)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1237/2003)
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN
Päätös
NCC Property Development Oy
Mannerheimintie 103a
00280 Helsinki
Maksun määräytyminen
Maksun suuruus perustuu alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista annettuun ympäristöministeriön asetukseen (1237/2003) ja
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 38,50 €
kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen käsittelyyn kului 26 tuntia.
Tiedoksi
Vantaan kaupungin ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Vantaan Vesi, Kielotie 13, 01300 Vantaa
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Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä Vantaan kaupungin ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti.
Liitteet
Liite 1. Kunnostettavan kohteen sijainti
Liite 2. Vuoden 2002 ja 2003 näytteenottopisteiden sijainnit
Liite 3. Vuoden 2005 näytteenottopisteiden sijainnit
Liite 4. Valitusosoitus
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (Liite 4.).

Ylitarkastaja

Heli Antson

Ylitarkastaja

Sari Penttinen

