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Tiivistelmä 
Selvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa Espoon Kiviruukin alueen ympäristöriskejä 
osayleiskaavan laadinnan tueksi. Pääpaino on ollut aikaisempien ja nykyisten toimin-
tojen maaperän ja pohjaveden pilaantumiselle aiheuttamien riskien selvittämisessä eri 
tietolähteistä. Samalla on käyty läpi tiedossa olevia maaperän ja pohjaveden pilaantu-
neisuustutkimuksia ja selvitetty alueet, joilla on lisätutkimustarve maaperän tai pohja-
veden osalta kaavoituksen edetessä. Kiviruukin osayleiskaava-alueen luonne tulee 
muuttumaan teollisuusvaltaisesta maankäytöstä monipuoliseksi asuin- ja työpaikka-
alueeksi, jonne keskittyy valtaosa Kivenlahden ympäristön uudesta asuntorakentami-
sesta. 
Selvitykseen on kerätty käytettävissä ollut tieto viranomaisilta haastatteluin ja rekiste-
ritietopyynnöin sekä alueella toimivilta yrityksiltä ja maanomistajilta sähköpostitse teh-
dyllä kyselyllä. Kohteeseen on tehty myös katselmus. Alueelle asennettiin kolme poh-
javeden havaintoputkea ja otettiin pohjavesinäytteitä. 
Selvityksen aikana käytettävissä ollut kattava tieto historiasta ja maaperän sekä poh-
javeden pilaantuneisuudesta on keskittynyt muutamalle kiinteistölle. Osassa kiinteis-
töjä on tunnistettu sellaisia aikaisempia tai nykyisiä riskitoimintoja, joista on voinut ai-
heutua maaperän pilaantuneisuutta. Osa kiinteistöistä on sellaisia, joiden aikaisem-
masta toiminnasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta niillä on harjoitettu tarkentamatonta te-
ollista toimintaa 1970- tai 1980-luvulta saakka. Huomionarvoista on, että maaperä on 
voinut pilaantua myös rakentamisvaiheessa tontille tuodun täyttömaan myötä. Näillä 
kaikilla kiinteistöillä suositellaan maaperän ja/tai pohjaveden tilan selvitystä maankäy-
tön tai omistussuhteiden muuttuessa. Ainoastaan osa em. kiinteistöistä on tällä het-
kellä merkitty viranomaisrekisteriin. 
Tiedossa ei ole pilaantumista tai muita tekijöitä, joista aiheutuisi akuutti ympäristö- tai 
terveysriski ja tutkimustarve kiinteistöjen nykyisessä käyttötarkoituksessa. Tutkimusten 
laajuus tulee arvioida kiinteistökohtaisesti tulevan käytön kannalta. 
Lisäksi työssä on kartoitettu sulfidisavimaat ja tarkasteltu niiden huomioimista alueen 
kehittämisessä. Happamien sulfidimaiden esiintymistodennäköisyys on pieni lähes 
koko osayleiskaava-alueella. Tiedossa ei ole tutkimuksia alueelta. 
Riskejä alueella muodostuvien hulevesien laadulle on arvioitu suunnitellussa maan-
käyttötilanteessa. Osayleiskaava-alueella on sekä nykyisin että tulevaisuudessa run-
saasti läpäisemätöntä pintaa, jolla sade- ja lumensulamisvesi ei pääse imeytymään 
maaperään, vaan virtaa nopeasti maan pinnalla avouomia ja hulevesiviemäreitä pitkin 
vesistöön. Pääosa alueen hulevesistä johdetaan mereen, pieni osa Espoonjoen sivu-
haaraa, Lambrobäcken-puron kautta Espoonlahteen. Suunnitellussa maankäyttötilan-
teessa viivytysratkaisut on toteutettava niin, että laadullinen parantaminen on mahdol-
lista. 
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1 Johdanto 
1.1 Tavoite 

Selvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa Espoon Kiviruukin alueen ympäristöriskejä 
osayleiskaavan laadinnan tueksi. Työhön käytettävissä olevien lähtötietojen ja kohde-
katselmuksen perusteella on: 

· kartoitettu aikaisempien ja nykyisten toimintojen aiheuttamia riskejä maaperän 
ja pohjaveden pilaantumiselle; 

· arvioitu tehtyjen pilaantuneisuustutkimusten ja maaperäkunnostusten katta-
vuutta ja riittävyyttä; 

· arvioitu haitta-aineiden liikkumiseen liittyviä riskejä pohjaveden mukana; 

· arvioitu, onko alueella ympäristön pilaantumiseen liittyviä riskikohteita, jotka 
voivat aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia tai viivytyksiä aluetta kehitettä-
essä; 

· kartoitettu sulfidisavimaiden mahdollinen esiintyminen ja tarkasteltu niiden huo-
miointi alueen kehittämisessä; 

· arvioitu riskejä alueella muodostuvien hulevesien laadulle suunnitellussa 
maankäyttötilanteessa. 

1.2 Käytetyt menetelmät ja lähteet 
Selvitykseen on kerätty tietoja julkisista lähteistä, Espoon kaupungin ympäristökeskuk-
selta, Uudenmaan ELY-keskukselta sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Koh-
teeseen on tehty myös katselmus. 
Espoon kaupunki on järjestänyt alueen toimijoille ja maanomistajille keskustelutilaisuu-
den, jonka jälkeen konsultti on ollut yhteydessä keskeisimpiin toimijoihin ja maanomis-
tajiin täydentävien lähtötietojen saamiseksi. 
Olemassa olevan tiedon perusteella alueelle asennettiin kolme pohjaveden havainto-
putkea ja otettiin pohjavesinäytteet yhteensä kuudesta havaintoputkesta. Näytteillä 
kartoitettiin pohjaveden kemiallista laatua ja selvitettiin virtaussuunnat. Pohjavesiasi-
oista on laadittu erillinen tutkimusraportti, joka on tämän selvityksen liitteenä. 
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1.3 Hankkeen ohjausryhmä ja hankkeen kuluessa haastatellut tahot 
Hankkeen ohjausryhmä on esitetty Taulukko 1 ja yhteenveto muista selvityksessä 
haastatelluista tahoista on esitetty Taulukko 2. Selvityksen on toteuttanut Vahanen En-
vironment Oy 
Taulukko 1. Hankkeen ohjausryhmä 

Nimi Rooli Taho 
Kimmo Leivo alueen projektinjohtaja Espoon kaupunki 
Virpi Nikulainen ympäristötekniikkainsinööri Espoon kaupunki, TEKE 
Anna Jokinen aluesuunnittelija Espoon kaupunki, TEKE 
Emilia Lehikoinen aluepäällikkö Espoon kaupunki, TEKE 
Paula Kuusisto-Hjort yleiskaavainsinööri Espoon kaupunki, KAUPSU 
Anu Ylitalo arkkitehti Espoon kaupunki, KAUPSU 
Paula Jääskeläinen erikoissuunnittelija Espoon kaupunki, KAUPSU 
Maria Favorin ympäristötarkastaja Espoon kaupunki, YKE 

Taulukko 2. Selvityksessä haastatellut muut tahot 

Nimi Rooli Taho 
Jouni Lindberg maankäyttöasiantuntija Espoon kaupunki 
Eero Haataja maankäyttövalmistelija Espoon kaupunki 
Pauli Partia maanomistajan edustaja Asuntosäätiö 
Ronny Haglund maanomistajan edustaja Biltema Real Estate Finland Oy 
Ville Volanen maanomistajan edustaja Caruna 
Taina Outa maanomistajan edustaja CBRE Finland Oy 
Jaakko Hyvärinen maanomistajan edustaja Endeas 
Tapio Rantanen maanomistajan edustaja Hartela 

maanomistajan edustaja LOGICOR Nordics 
Hannu Rimpiläinen maanomistajan edustaja RPT Docu Oy 
Ari-Pekka Hopiavuori maanomistajan edustaja Sagax Finland Asset Management Oy 
Hannu Savukoski maanomistajan edustaja Sinebrychoff 
Jukka Hako maanomistajan edustaja Urheiluopistosäätiö 

Maanomistajien haastattelut toteutettiin sähköpostikyselyllä. Ohjausryhmä on kokoon-
tunut hankkeen aikana kolmesti ja heille on varattu mahdollisuus kommentoida luon-
nosversiota. 
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2 Suunnittelualueen kuvaus 
2.1 Sijainti, rajaukset ja koko 

Kiviruukin osayleiskaava–alue on kooltaan noin 75 ha. Sen rajaus on esitetty Kuva 1. 

Kuva 1. Osayleiskaava-alueen rajaus (Lähde: Espoon kaupunki, 2019) 

Alue sijaitsee Saunalahden kaupunginosassa, Länsiväylän ja Kauklahdenväylän kul-
mauksessa, Kummelivuorensillan ja Ruukinsillan väliin jäävällä alueella, Länsiväylän 
pohjoispuolella. Alue on tiiviisti pientaloalueiden rajaama länsi-, pohjois- ja itäpuolei-
silta alueilta. 

2.2 Omistus ja hallintasuhteet 
Osayleiskaava–alue on osin yksityisten omistuksessa, osin Espoon kaupungin omis-
tuksessa. Espoon kaupungin maanomistus on esitetty Kuva 2. 
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Kuva 2. Espoon kaupungin maanomistus Kiviruukin osayleiskaava-alueella turkoosilla 
(Lähde: Espoon karttapalvelu, 2019) 

Espoon kaupunki omistaa tie-, katu- ja puistoalueet ja sen lisäksi rakennettuja tontteja. 
Alueella on yhteensä noin 25 yksityistä maanomistajaa ja osalla kiinteistöjä monia toi-
mijoita vuokralaisina. 

2.3 Kaavoitustilanne ja nykykäyttö 
Kiviruukin osayleiskaava-alue on luonteeltaan teollisuusalue, jolla toimii joitakin sinne 
soveltuvia kaupallisia palveluita, kuten tukkukauppaa ja ajoneuvojen huoltotoimintaa. 
Tällä hetkellä koko alueella on voimassa oleva asemakaava (useita asemakaavoja). 
Pääosa asemakaavamerkinnöistä on teollisuus- ja varastotoimintaan osoittavia, mutta 
laajoja alueita on kaavoitettu VL-, P- ja EV-merkinnöillä. 
Osayleiskaava-alueelle on kasvamassa bio- ja kiertotalouden innovaatiota kehittävä 
Cleantech Garden. Tällä hetkellä alueella toimii VTT:n Bioruukin pilotointilaitos, jonka 
pilot-mittakaavaisen koetoiminnan tavoitteena on kehittää uusia prosesseja ja tuotteita 
pääasiassa biopohjaisista ja kierrätetyistä raaka-aineista. Laitoksella käytetään ja va-
rastoidaan kemikaaleja ja kaasuja. 
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Osayleiskaava-alueella sijaitsee myös Fortumin lämpökeskus. Selvityksen ajankoh-
tana alueella oli rakennustöitä käynnissä lämpölaitoksen käyttämän öljyn korvaa-
miseksi puupelleteillä. 

2.4 Toiminta- ja käyttöhistoria 
Kiviruukin alue on pääosin entistä pelto- ja suoaluetta (Kuva 3), jolla on 1950-luvulla 
ollut haja-asutusta. Suunnittelualue on rakentunut teollisuus-, varasto- tai logistiikka-
käyttöön pääosin 1970-luvulla (Kuva 4). 

Kuva 3. Opaskartta vuodelta 1958 (Lähde: Espoon karttapalvelu, 2019) 

VAHANEN ENVIRONMENT OY 
Espoo • Lahti • Tampere 
+358 20 769 8698 • www.vahanen.com • Y-tunnus | Business ID 2206578-8 

www.vahanen.com


V/\H/\NEN Kiviruukin osayleiskaava 9 (21)
Ympäristöriskiselvitys
Espoon kaupunki 
ENV1715 
11.11.2019 

Kuva 4. Ilmakuva vuodelta 1976 (Lähde: Espoon karttapalvelu, 2019) 

1970-luvulla viheralueina olleet osa-alueet ovat pääosin säilyneet rakentamattomina 
nykypäivään saakka. 
Aluetta on täydennysrakennettu ja rakennuskantaa on korjattu tähän päivään asti 
(Kuva 5). Länsiväylän varrella sijaitsevat uusimmat liikekiinteistöt. Kiviruukin eteläpuo-
lelle Kivenlahteen ulottuu metro ja Kivenlahden metroasema sijaitsee välittömästi Län-
siväylän eteläpuolella. 
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Kuva 5. Ilmakuva vuodelta 2017 (Lähde: Espoon karttapalvelu, 2019) 

1970-luvulla viheralueina olleet osa-alueet ovat pääosin säilyneet rakentamattomina 
nykypäivään saakka. 

2.5 Maa- ja kallioperäsuhteet 
Maanpinta laskee alueen pohjoisosan tasolta noin +15…+20 m mpy (N2000) etelä-
osan tasolle noin +10…+15 m mpy (N2000). Alueen länsi- ja itäreunoilla maanpinta 
kohoaa tasolle +30…+35 m mpy (N2000) (Kuva 6). 
Alueen keskiosa on pääasiassa hiekka- ja moreenialuetta (Kuva 7). Paikoin kallio on 
maanpinnassa paljastuneena. Alueen reunoilla pohjoisessa ja etelässä maaperä on 
pääasiassa savea. 
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Kuva 6. Maanpinnan korkotaso osayleiskaava-alueella (Lähde: Maanmittauslaitos, 
2019) 
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D Kiviruukin osayleiskaava-alue 

Maalajit (Espoon kaupungin karttapalvelu 2019) 

- Kallioinen alue Maakerroksen paksuus 0 ... l m . 

Moreenialue 

Hiekka-alue 

Hiekka-alue 

Savialue 

Turvcalue 

Täyttöalue 

,,,..--s .... __ ., 
Sav ialue 

Moreenin paksuus yli 1 m , jonka alla kallio . 

Hiekan paksuus yli 1 m . 

Saven- ja silttikerroksen paksuus 0 ... 3 m , 
jonka alla yleensä hiekkaa tai 
hiekkamoreenia. 

Savikerroksen paksuus yli 3 m . 

Turvekerroksen paksuus yli 3 m , jonka alla 
yleensä savikerros. 

Täytekerroksen paksuus yli lm. 

Savcn alapinnan arvioidut syvyyskäyrät 
maanpinnasta. 
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Kuva 7. Maaperäkartta (Lähde: Espoon karttapalvelu, 2019) 

Rakennetuilla alueilla pintamaa on todennäköisesti täyttöä. On oletettavaa, että täyttö-
maan seassa on 1970–luvulla käytetty rakennusjätteitä ja mahdollisesti myös muita 
alueen toiminnoissa syntyneitä jätteitä. 

VAHANEN ENVIRONMENT OY 
Espoo • Lahti • Tampere 
+358 20 769 8698 • www.vahanen.com • Y-tunnus | Business ID 2206578-8 

www.vahanen.com


V/\H/\NEN 

-, 1 

D Kiviruukin osayleiskaava-alue 

• • • Osavaluma-alueiden raja 

D Päävaluma-alueen raja (SYKE 2019) 

austakartta: Kantakartta, Espoo~ _ka.upunki 2019 
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2.6 Pinta- ja pohjavesiolosuhteet 
Kiviruukki jakautuu pintavesivalunnan perusteella kolmeen alueeseen (Kuva 8). 

Kuva 8. Osayleiskaava-alueen valuma-alueet (ilman hulevesiverkkoa) 

Alueen pohjoisosasta, valuma-alueelta 1, vedet kulkeutuvat Espoonjoen sivuhaaran 
Lambrobäcken-puron kautta Espoonlahteen. Puro virtaa kaava-alueen pohjoisrajan 
tuntumassa. Alueen keski- ja eteläosista (valuma-alueet 2 ja 3) vedet johdetaan avo-
ojia ja hulevesiviemäreitä pitkin mereen kaava-alueen länsi- ja eteläpuolella. 
Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavan yhteydessä on suunniteltu Kiviruukin 
osayleiskaavan alueelta Länsiväylän pohjoisen puoleisten alueiden (valuma-alue 3) 
hulevesien johtamista uuden viemäröinnin kautta mereen, jonkin verran nykyisen pur-
kupaikan pohjoispuolelle Marinsatamaan. 
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0 250 500 m Arvioitu pohjaveden taso (m) 

- Kaavaraja 
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Osayleiskaava-alueella on runsaasti läpäisemätöntä pintaa (rakennuksia, katuja, piha-
alueita), joilla sade- ja lumensulamisvesi ei pääse imeytymään maaperään, vaan virtaa 
nopeasti maan pinnalla avouomia ja hulevesiviemäreitä pitkin vesistöön. Laajimmat 
yhtenäiset kasvillisuuspeitteiset, luontaisen maaperän alueet sijaitsevat kaava-alueen 
koillisosassa ja lounaiskulmassa. 
Osayleiskaava-alue ei sijaitse merivesi- tai vesistötulvan riskialueilla. Suunnittelualu-
een pohjoispuolella sijaitsee Brinkinmäen vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luoki-
teltu pohjavesialue, joka sijaitsee noin 100 metrin päässä luoteessa (Kuva 8). Pohja-
vedenpinta laskee alueen koillis- ja luoteiskulmista tasolta noin +15 m mpy (N2000) 
eteläosan tasolle noin +8 m mpy (N2000) (kuva 9). 

Kuva 9. Pohjavedenpinnan mallinnettu korkotaso osayleiskaava-alueella 
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3 Pilaantuneisuustutkimukset, -selvitykset, kunnostetut alu-
eet ja muut tunnistetut riskikohteet 

3.1 Rekistereistä saadut tiedot 
Selvityksen aikana käytettävissä ollut tieto käyttöhistoriasta ja maaperän ja pohjaveden 
pilaantuneisuudesta keskittyy muutamaan kiinteistöön. Kattavaa tietoa maaperän ti-
lasta on seuraavien kiinteistöjen osalta: 

· Ruukinmestarintie 2: Alueelle jäävän VTT:n Bioruukin pilotointilaitoksen kiin-
teistöllä (Entinen Otavan syväpaino) on tutkittu maaperän pilaantuneisuutta 
(2004-2008), kunnostettu maaperää (2008 ja 2018) ja tarkkailtu pohjavettä 
(2004-2010) eri vaiheissa ja kiinteistön maaperän tila tunnetaan melko hyvin. 

· Ruukinmestarintie 10: Alueelle jäävän Fortumin lämpökeskuksen alueella maa-
perää on tutkittu 2014, 2015 ja 2018 eikä pilaantuneisuutta ole todettu. 

· Ruukintie 11 / Raasilanmäki 3: entisen Oy Sinerbychoff Ab:n varaston alueella 
maaperää on tutkittu ja paikallisesti kunnostettu 2009–2010. Alueella toimivat 
nykyisin Rudus Oy ja Tieto Oy. 

Muilta kiinteistöiltä ei ole tiedossa kattavaa maaperätietoa. 
Osassa kiinteistöjä on tunnistettu sellaisia aikaisempia tai nykyisiä riskitoimintoja, joista 
on voinut aiheutua maaperän pilaantuneisuutta. Osa kiinteistöistä on sellaisia, joiden 
aikaisemmasta toiminnasta ei ole tietoa, mutta niillä on ollut tarkemmin määrittelemä-
töntä teollista toimintaa 1970- tai 1980-luvulta saakka. Huomionarvoista on, että maa-
perä on voinut pilaantua myös rakentamisvaiheessa tontille tuodun täyttömaan myötä. 
Näillä kaikilla kiinteistöillä suositellaan maaperän tilan selvitystä maankäytön tai omis-
tussuhteiden muuttuessa. Ainoastaan osa em. kiinteistöistä on tällä hetkellä merkitty 
viranomaisrekisteriin. 
Maaperän tilan selvitys voi tarkoittaa ensimmäisessä vaiheessa tarkennettua historia-
selvitystä, jolla määritellään maaperän ja/tai pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksen 
tarve ja laajuus. Mikäli tarkempi kiinteistökohtainen historiaselvitys poissulkee maape-
rän pilaantuneisuusriskin, ei varsinaisia tutkimuksia tarvita. 
Tiedossa ei ole pilaantumista, josta aiheutuisi akuutti ympäristö- tai terveysriski ja joka 
laukaisisi tutkimustarpeen kiinteistöjen nykyisessä käyttötarkoituksessa. Pohjavesi-
näytteissä ei todettu viitteitä laaja-alaisesta pohjaveden kemiallisen laadun heikkene-
misestä. 
Kun maaperän tai pohjaveden haitta-aineet eivät aiheuta akuuttia ympäristö- tai ter-
veysriskiä, pilaantunut maaperä puhdistetaan useimmiten rakentamisen tai toiminnan 
loppumisen yhteydessä. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävä maa on myös 
joskus mahdollista jättää sijoilleen, jos sen ei erillisessä riskinarviossa todeta aiheutta-
van riskiä. Tutkimusten ja kunnostuksen tarve tulee arvioida kiinteistökohtaisesti tule-
van käytön kannalta. 
Hankkeen yhteydessä ei tunnistettu sellaisia maaperän pilaantuneisuuteen liittyviä ris-
kitekijöitä, jotka vaikuttaisivat kaavoituksen eteenpäin viemiseen. Alueella havaitut 
haitta-ainepitoiset maat on joko poistettu tai niissä havaitut haitta-aineet on mahdollista 
kunnostaa rakentamisen yhteydessä. Laaja-alaista hankalasti kunnostettavaa pilaan-
tuneisuutta ei todettu. Selvityksessä ei myöskään havaittu nykyistä tai aiempaa toimin-
taa, joka voisi suurella todennäköisyydellä aiheuttaa laaja-alaista maaperän tai pohja-
veden pilaantumista. 
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Alueella on käytetty liuottimia, joiden tutkiminen maaperänäytteiden lisäksi pohjave-
destä on paikoin tarpeen. Tutkimussuunnitelma tulee laatia aina kiinteistökohtaisesti. 

3.2 Pohjavesitutkimus 
Pohjavedestä otettiin kuusi näytettä mahdollisenlaaja-alaisen pilaantuman poissulke-
miseksi. Näytteistykseen käytettiin kolmea olemassa ollutta havaintoputkea ja kolmea 
selvityshankkeen yhteydessä asennettua havaintoputkea. Havaintoputkien sijainnit on 
esitetty piirustuksessa YMP1715_03. 
Kukin havaintoputki tyhjennettiin tai siitä pumpattiin vettä noin 2 kertaa putken tilavuu-
den verran ennen näytteenottoa. Havaintoputkien 1981 ja 1985 antoisuus oli erittäin 
huono, minkä vuoksi niistä tyhjennettiin vain noin kertaalleen putken vesitilavuus. Ky-
seisten havaintopisteiden vedessä todettiin lievä öljyn haju. 
Vesinäytteistä analysoitiin laaja analyysipaketti Envipack, joka sisältää mm. raskasme-
tallien ja alkuaineiden, öljy- ja bensiinihiilivetyjen, PAH- ja PCB-yhdisteiden, torjunta-
aineiden, VOC- ja BTEX-yhdisteiden, kloorifenoleiden sekä fenolien ja kresolien ana-
lyysit. Laajakirjoinen analyysipaketti valittiin, koska alueen kaikista toiminnoista ei ollut 
tietoa ja mahdolliset merkittävät alueelliset pohjaveden laatua vaarantavat yhdisteet 
haluttiin kartoittaa. 
Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia havaittiin havaintoputkien 1981 ja 1985 näytteissä. 
Näytteessä 1985 koboltin pitoisuus oli hieman koholla, mutta pitoisuus oli merkitykset-
tömällä tasolla. Havaintoputkesta 1981 todettu kohonnut raskaiden öljyhiilivetyjen pi-
toisuus voi olla peräisin tiealueelta liikenteen päästöistä. On myös mahdollista, että 
maaperään on päässyt raskasta öljyä esimerkiksi onnettomuudessa tai muusta syystä. 
Raskaat öljyhiilivedyt eivät juuri kulkeudu maaperässä ja kertanäytteen perusteella pi-
toisuuden merkittävyyttä ei voi arvioida. 
Jatkotoimenpiteenä esitetään näytteenoton toistamista kaikista havaintoputkista ja ra-
jatun analyysivalikoiman teettämistä näytteistä. 

4 Sulfidimaiden huomiointi alueen kehittämisessä 
Työssä on kartoitettu alueella sijaitsevat sulfidisavimaat karttatietojen perusteella 
(Kuva 10) ja on tarkasteltu niiden huomioiminen alueen kehittämisessä. Sulfidit ovat 
rikkiyhdisteitä, jotka ovat syntyneet hapettomissa merenpohjan olosuhteissa. Ne esiin-
tyvät pohjavedenpinnan alapuolisissa maissa, jotka eivät ole päässeet hapettumaan. 
Sulfidipitoisten maiden hapettuessa syntyy sulfaatteja, jotka muodostavat rikkihappoa. 
Sulfidipitoisista maista aiheutuvia ongelmia ovat mm. 

· hapon tuotto ja pH:n lasku 

· (raskas)metallien liukeneminen 

· pinta- ja pohjavesien laadun heikkeneminen, eliövaikutukset sekä 

· teräs- ja betonirakenteiden syöpyminen. 
Yhdisteet esiintyvät usein pehmeiköillä, joihin liittyy lisäksi muita geoteknisiä haasteita. 
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Kuva 10. Maaperä ja happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys osayleis-
kaava-alueella 

Maaperä ja happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on pieni tai hyvin 
pieni lähes koko osayleiskaava-alueella. Tiedossa ei ole tutkimuksia alueelta (suullinen 
tiedonanto, Jouni Hartikainen, Espoon kaupunki). 

Hulevesien laatu suunnitellussa maankäyttötilanteessa 
Kaupunkialueilta muodostuvat heikkolaatuiset hulevedet rehevöittävät kaupunkivesis-
töjä. Niiden mukana kulkeutuu haitta-aineita, ravinteita ja kiintoainesta, jotka ovat pe-
räisin eroosiosta, liikenteestä ja erilaisista pinnoitteista. 
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Osayleiskaava-alue on nykyisin laajalti pinnoitettua, mutta myös tulevassa maankäy-
tössä pinnoitettua alaa on paljon. Läpäisemättömät pinnoitteet lisäävät sekä huleve-
sien määrää että heikentävät laatua, koska vesi ei pääse imeytymään ja pidättymään 
maaperään ja kasvillisuuteen. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos kasvattaa sademää-
riä, mikä lisää hulevesien määriä ja niiden muodostumisen huipukkuutta. Tulevassa 
käytössä hulevedet muodostuvat asuinalueilta, joten erityisiä pistemäisiä riskejä ei ar-
vioida aiheutuvan. Sekä katu- että asuinalueilla merkittävimmät tunnistetut riskitekijät
ovat kiintoaines, ravinteista fosfori sekä raskasmetalleista sinkki ja kupari. Öljyhiilivety-
jen ja PAH-yhdisteiden osalta tutkimustietoa on rajoitetusti. 
Tyypillisesti hulevedet tulee viivyttää kiinteistökohtaisesti. Vesistövaikutusten vähentä-
miseksi hulevesien laatua voidaan myös alueellisesti parantaa viivytysratkaisuilla, jotka 
määrällisen hallinnan lisäksi poistavat hulevesistä haitta-aineita, kiintoainesta ja ravin-
teita. Tärkeää on uusilla alueilla huomioida hulevesien hallinta kokonaisuutena ja käyt-
tää mahdollisuuksien mukaan sekä kiinteistökohtaisia että alueellisia viivytys- ja käsit-
telyrakenteita. Näitä ovat mm. 

· Kosteikot 

· Biosuodatuskenttä (voidaan sijoittaa maan alle) 

· Viherkatot 

· Läpäisevät päällysteet 

· Maanalainen viivytys ja hyötykäyttö mm. ajoneuvojen pesussa 
Erityisesti alueelliset hulevesien käsittelyrakenteet toimivat parhaimmillaan myös mer-
kittävänä viihtyisyystekijänä, ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja tuottavat kau-
punkilaisille ekosysteemipalveluja. Ne vaikuttavat kaupunkipurojen vedenlaatuun ja li-
säävät virkistyskäyttömahdollisuuksia tätä kautta myös purojen alajuoksulla. Myös ka-
turakeinteisiin on mahdollista toteuttaa ratkaisuja, jotka parantavat hulevesien laatua 
ja viivyttävät niitä. 
Alueen pohjoisosasta, valuma-alueelta 1 (kuva 8), vedet kulkeutuvat Espoonjoen sivu-
haaran, Lambrobäcken-puron kautta Espoonlahteen. Puro virtaa kaavan pohjoisrajan 
tuntumassa. Lambrobäckenissa elää vaarantuneeksi luokiteltu (VU) uhanalainen 
eliölaji suotaitosukeltaja (Agabus paludosus). Kannan elinvoimaisimmat esiintymisalu-
eet ovat puron alajuoksulla Kauklahdenväylän kohdalta alavirtaan, mutta lajin on ha-
vaittu esiintyneen myös puron yläjuoksulla. Puroon kohdistuvat hankkeet tulee toteut-
taa luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti tällä alu-
eella esitetään varattavaksi maa-alaa huleveden viivytyksessä ja laadun parantami-
sessa auttavaa ratkaisua varten. 
Onnettomuustilanteissa syntyvät sammutusvedet saattavat hetkellisesti heikentää hu-
leveden laatua. Sekä kiinteistökohtaisten että alueellisten viivytysrakenteiden toteutta-
minen voi mahdollistaa hetkellisesti huonontuvien hulevesien laadun parantamisen en-
nen niiden ohjaamista kaupunkipuroihin. Viivytysrakenteiden suunnittelussa esitetään 
kiinnitettäväksi huomiota siihen, että niillä voidaan hetkellisesti estää vesien johtamista 
eteenpäin (sulut, riittävä viivytyskapasiteetti). Lisäksi niihin tulee voida asentaa öljy-
puomi tai muu haitta-aineiden kulkuun vaikuttava rakenne. 
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6 Mahdolliset riskit ja lisätutkimustarve kaavoituksen ede-
tessä 

6.1 Lisätutkimustarve 
Maaperän pilaantuneisuuden tilasta kaava-alueella ei ole kattavaa kuvaa. Pääosalla 
alueen teollisuuskiinteistöjä maaperän ja pohjaveden tilan selvitystä suositellaan 
maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Tutkimukset esitetään aloitettavaksi, 
kun tuleva maankäyttö on hahmottunut. Näin tutkimuspisteet voidaan kohdistaa asian-
mukaisesti. Tutkimukset tulee kuitenkin suorittaa riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta 
mahdolliset lisätutkimukset ehditään suorittaa ja kustannusvaikutukset tunnistaa ja ar-
vioida. Tutkimukset kannattaa toteuttaa ennen mahdollisia maa-alueiden kauppatilan-
teita. 
Kiinteistöt, joilla suositellaan lisätutkimuksia maaperän pilaantuneisuuden selvittä-
miseksi maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa on esitetty liitteessä 1 ja kartta-
esityksenä piirustuksessa YMP1715_1. Esitys perustuu MATTI-rekisterin ja ympäris-
tökeskuksen valvontarekisterin tietoihin, aikaisemmin tehtyjen tutkimusten läpikäyntiin 
sekä muihin tunnistettuihin riskeihin. 
Pohjaveden havaintoputkista esitetään otetavaksi uusintanäytteet ja rajatun analyysi-
valikoiman teettämistä näytteistä. 
Lisätutkimusten tarve ei vaikuta kaavoituksen aikatauluun tai toteuttamiseen vaan niitä 
voidaan viedä eteenpäin rinnakkain. 

6.2 Tulevan käytön mukainen tarkastelu 
Jos pilaantuminen ei aiheuta akuuttia ympäristö- tai terveysriskiä, pilaantunut maaperä 
puhdistetaan useimmiten rakentamisen tai toiminnan loppumisen yhteydessä. Kunnos-
tustarve tulee arvioida kiinteistökohtaisesti tulevan käytön kannalta. 
Kaivutyöt pilaantuneilla alueilla ja pilaantuneen maan puhdistaminen vaativat ilmoituk-
sen pilaantuneen maan poistamisesta. ELY-keskus antaa päätöksen ilmoituksen pe-
rusteella (ns. pima-päätös). 

6.3 Vastuu maaperän pilaantuneisuudesta 
Kaivutyöt pilaantuneilla alueilla ja pilaantuneen maan kunnostaminen vaativat ilmoituk-
sen, joka toimitetaan toimivaltaiselle ympäristöviranomaiselle. ELY-keskus antaa ilmoi-
tuksen perusteella kunnostuspäätöksen (ns. pima-päätös). 
Vastuu maaperän ja pohjaveden puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistami-
sesta on ympäristönsuojelulain mukaisesti ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. 
Jos aiheuttajaa ei saada vastuuseen, kiinteistönomistaja tai -haltija voi joutua vastuu-
seen. Viime kädessä vastuussa on kunta, joka voi joutua tutkimaan ja kunnostamaan 
pilaantuneen alueen. 
Kun pilaantuneesta maa-alueesta aiheutuu vahinkoa tai haittaa, pilaantumisen aiheut-
taja on tietyissä tapauksissa velvollinen korvaamaan taloudelliset vahingot haitan kär-
sijälle. 
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Vastuu pilaantuneen alueen puhdistamisesta voi myös siirtyä alueen uudelle haltijalle 
tai omistajalle Tämä edellyttää sitä, että uusi haltija on tietoinen pilaantumisesta tai 
hänellä on mahdollisuus epäillä ja todeta pilaantuminen. Yritystoiminnan luovutuk-
sessa myös vahingonkorvausvastuu voi siirtyä. 

Vahanen Environment Oy 

Esa Salminen Milja Vepsäläinen 
johtava asiantuntija suunnittelupäällikkö 
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Ruukintie 11, Espoo (20002209). Maaperän tilan tietojärjestelmä / Kohderaportti 
28.5.2019. 
Uudenmaan ELY-keskus. 2019. Omakotitalon öljyvahinko, Tiiliskiventie 5, Espoo 
(20005744). Maaperän tilan tietojärjestelmä / Kohderaportti 28.5.2019. 
Uudenmaan Ympäristökeskus. 2008. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 §:n 
mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta. Ruu-
kinmestarintie 2, Espoo. Dnro UUS-2008-Y-400-114. Päätös 16.9.2008. 
Uudenmaan Ympäristökeskus. 2009. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 §:n 
mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta. Ruu-
kintie 11, Espoo. Dnro UUS-2009-Y-501-114. Päätös 30.12.2009. 
Uudenmaan Ympäristökeskus. 2009. Pilaantuneen alueen kunnostus Espoossa osoit-
teessa Ruukinmestarintie 2, loppuraportin ja pohjavesitarkkailun hyväksyminen. Ruu-
kinmestarintie 2, Espoo. Dnro UUS-2008-Y-400-124. 7.7.2009. 
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LIITE 1 
Kiinteistökortit kiinteistöistä, joissa selvitystarve maankäytön muuttuessa 
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Kattilalaaksontie 1 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Vuonna 1983 rakennetussa teollisuusrakennuksessa on ollut toimintaa, jossa on 

käytetty liuottimia. Tarkempia tietoja aikaisemmasta toiminnasta kiinteistöllä ei 
ollut käytettävissä. 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-147-2 
Omistaja: Sivipre Oy c/o Scandinavian Trust CMS Oy 
Tontin pinta-ala: 8123 m2 

Asemakaavatiedot: K-1, Liike- ja toimisto sekä teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialue 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuodet 1983 ja 1991 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Selvitystarve X Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Kiinteistöllä on aikaisemmin toiminut Tetra Pak Oy. Tar-

kempaa tietoa aiemmista vuokralaisista ei ole saatavilla. 
Vuokralaiset / toiminnot 2019: Kiinteistöllä toimii mm. Tulikulman noutovarasto. 

Lisätiedot: 
Tetra Pak Oy:n toiminnan aikana kiinteistöllä on Espoo/YKE valvontarekisterin tietojen mukaan 
käytetty liuottimia. 
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Ruukinkuja 7 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Kiinteistöllä harjoitetaan autokorjaamotoimintaa 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-6-2 
Omistaja: Espoon kaupunki 
Tontin pinta-ala: 1 368 m2 

Asemakaavatiedot: KTV, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle 
saa sijoittaa myös teollisuus- ja varastotiloja. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuodet 1993 ja 1997 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Tietoa aiemmista vuokralaisista ei ole saatavilla. 
Vuokralaiset / toiminnot 2019: Tällä hetkellä kiinteistöllä toimii autokorjaamo 

Nut4You. 

Lisätiedot: 
-
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Ruukinmestarintie 7 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Vuonna 1976 rakennetussa teollisuus- ja varastokiinteistössä on ollut useita toi-

mijoita, mm. aiempaa tarrojen, kylttien ja kilpien valmistusta. 
Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-7-10 
Omistaja: Biomerit Oy c/o Aki Kostiander 
Tontin pinta-ala: 4 388 m2 

Asemakaavatiedot: T-1, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1976 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Kiinteistöllä on ollut mm. tarrojen, kylttien ja kilpien valmis-

tusta. Tarkempaa tietoa kiinteistön toimintahistoriasta ei 
selvityksen aikana ollut käytettävissä. 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Kiinteistöllä on useita vuokralaisia, mm. Räsänen Oy ja 
Cityvarasto. 

Lisätiedot: 
-
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Ruukinmestarintie 13 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Ruskon Betoni Oy:n betoniasema 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-11-3 
Omistaja: Ruskon Betoni Oy 
Tontin pinta-ala: 18 571 m2 

Asemakaavatiedot: T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuodet 2008 ja 2019 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Tietoa aiemmasta toiminnasta kiinteistöllä ei ollut saa-

tavilla. Vuoden 1976 ilmakuvassa näkyy maansiirtoja 
alueella. 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Ruskon Betoni Oy:n betoniasema 

Lisätiedot: 
Kiinteistöllä toimii tällä hetkellä Ruskon Betoni Oy:n betoniasema, jolla on Espoon kaupungin 
myöntämä ympäristölupa/ilmoitus 49-2011-6. 
Kiinteistölle on Uudenmaan ympäristökeskuksen luvalla (UUDELY/5502/2018) sijoitettu 5 000 ton-
nia betonijätettä (jäteluokka 10 13 14). 
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Ruukinmestarintie 2 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Entinen kirjapaino; Tutkimuksia ja kunnostuksia 2004, 2008-2009, 2018; Nykyi-

nen VTT Vihreän kemian keskus: Kemikaalien käsittelyä ja varastointia; MATTI: 
Ei käyttörajoitetta 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-4-8 
Omistaja: Logicor (Space) Topco Oy c/o Logicor Oy 
Tontin pinta-ala: 25470 m2 

Asemakaavatiedot: TT-1, Teollisuusrakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1983 
MATTI-rekisteri: 120297: Ei puhdistustarvetta / Ei X Lisätietoja alla 

käyttörajoitetta 

Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei puhdistustarvetta / Ei käyttöra- X Lisätietoja alla 
joitetta 

Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Kiinteistöllä on toiminut Kustannusyhtiö Otavan syvä-
paino vuodesta 1983. 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Nykyinen VTT Vihreän kemian keskus 

Lisätiedot: 
Vuonna 2004 toteutetuissa maaperän pilaantuneisuustutkimuksissa todettiin tolueenilla pilaantu-
nut alue. Tolueenia havaittiin myös kaivovedessä samalla alueella. Kaivovedessä havaittiin myös 
pieniä pitoisuuksia muita hiilivetyjä, trikloorieteeniä ja raskasmetalleja. Syväpainon toiminta loppui 
30.4.2008. 
Maaperän pilaantuneisuustutkimukset 2004-2008 
Kohteessa on tutkittu maaperän pilaantuneisuutta vuosina 2004-2008 kolmessa eri tutkimuksessa 
(Ramboll Finland Oy, 2004, 2006, 2008), joiden perusteella on laadittu kunnostussuunnitelma 
(Ramboll Finland Oy, 2008). 
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Pilaantuneen maaperän kunnostus 2008 
Uudenmaan ympäristökeskus antoi 16.9.2008 ilmoituksen johdosta päätöksen (No YS 
1275/16.9.2008, UUS-2008-Y-400), jossa määrättiin poistettavaksi maa-aines, jonka tolueenipi-
toisuus ylittää VNa 214/2007 esitetyn alemman ohjearvon, 5 mg/kg. 
Pilaantuneen maaperän kunnostus toteutettiin 10.-20.11.2008. Alueelta poistettiin kynnysarvon (1 
mg/kg) ylittäviä pilaantuneita maita yhteensä 915,92 tonnia. Ylemmän ohjearvon ylittäviä toluee-
nipitoisuuksia ei havaittu. Pilaantuneet maa-ainekset kuljetettiin luvanvaraiselle vastaanottopai-
kalle. 
Kunnostuksen jälkeen otettujen jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet alittivat labora-
torioanalyysissä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvotason. Alue kunnostettiin Uu-
denmaan ympäristökeskuksen päätöksen No YS 1275/16.9.2008 määräysten mukaisesti. 
Pohjavesitarkkailu 2004–2010 
Kohteessa on otettu pohja-/pintavesinäytteitä vuodesta 2004 alkaen, mutta pääasiallinen pohja-
vesitarkkailun näytteenotto toteutettiin vuosina 2008–2010. Tarkkailussa on ollut mukana neljä 
pohjavesipistettä, kolme pohjaveden havaintoputkea (PV A, PV B ja PV C) ja yksi käytöstä pois-
tettu kaivo (KAIVO). 
Ennen vuoden 2008 kunnostustöiden alkua otettiin marraskuussa vesinäytteet pohjavesiputkista 
PV A ja PV B ja alueella olevasta kaivosta. Kunnostustöiden jälkeen helmikuussa 2009 otettiin 
vesinäytteet pohjavesiputkista PV A ja PV B. Kunnostustöiden yhteydessä kaivo poistettiin, joten 
siitä ei voitu ottaa näytettä. Molemmilla näytteenottokerroilla pohjavesiputki PV C oli kuiva. 
Kaikista näytteistä analysoitiin metallit (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Fe, Zn, V), 
MTBE/TAME, öljyhiilivedyt C10–C21, C21–C40 sekä summapitoisuus C10–C40. Tämän lisäksi, mar-
raskuussa 2008 otetuista näytteistä analysoitiin myös öljyhiilivedyt C5–C10, bentseeni, tolueeni, 
etyylibentseeni ja ksyleenit sekä TEX-summapitoisuus. 
Kunnostusalueella olleesta kaivosta marraskuussa 2008 otetussa vesinäytteessä todettiin labora-
torioanalyysissä tolueenia 21 000 µg/l, etyylibentseeniä 7 µg/l ja ksyleenejä 36 µg/l. Bentseenin 
pitoisuus oli alle laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan. Pohjavesiputkista PV A ja PV B 
otetuissa näytteissä ei todettu kummallakaan näytteenottokerralla tolueenia, etyylibentseeniä, 
ksyleenejä tai bentseeniä laboratorion analyysimenetelmän määritysrajat ylittäviä pitoisuuksia. 
Kaivosta 2008 otetussa näytteessä todettiin öljyhiilivetyjakeiden C5-C10 pitoisuus 21 000 µg/l, ja-
keiden C10-C21 pitoisuus 2 300 µg/l ja jakeiden C21-C40 pitoisuus 690 µg/l. Pohjavesiputkesta 
PV A otetussa näytteessä todettiin öljyhiilivetyjakeiden C21-C40 pitoisuus 50 µg/l. Helmikuussa 
2009 otetussa näytteessä pitoisuus oli 70 µg/l. Pohjavesiputkesta PV B 2008 otetun näytteen öl-
jyhiilivetyjen C21-C40 pitoisuus alitti laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan. Helmi-
kuussa 2009 otetussa näytteessä todettiin pitoisuus 120 µg/l. 
Pohjavesiputkista PV A ja PV B otetuissa vesinäytteissä ei todettu laboratorion analyysimenetel-
män ylittäviä öljyhiilivetyjakeiden C5-C10 tai jakeiden C10-C21 pitoisuuksia. Pohjavesitarkkailua 
jatkettiin kahdella näytteenottokerralla 2009. Kummallakaan kerralla vesinäytteissä ei todettu 
merkkejä tolueenista tai öljyhiilivedyistä. Pohjavesiputki PV C oli kuiva molemmilla näytteenotto-
kerroilla. 
Uudenmaan ELY-keskus antoi luvan tarkkailun lopettamiseen kirjeessään 8.9.2010 
(UUDELY/884/07.00/2010). 
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Kunnostus 2018 
Vuonna 2016 toteutettiin pohjatutkimusten ja pienen muutostyön suunnittelun yhteydessä maape-
rätutkimus, jossa tolueenin pitoisuudet ylittivät alemman ohjearvon yhdessä pisteessä suunnitel-
lun rakennuksen alla. 
Alue kunnostettiin Uudenmaan ELY-keskuksen lupapäätöksen (24.3.2017, UUDELY/2008/2017) 
mukaisesti. Päätöksessä edellytettiin poistettavaksi maa-aines rakennuksen laajennuksen alu-
eelta, jonka tolueenipitoisuus ylittää VNa (214/2007) mukaisen alemman ohjearvon. Muilta alueilta 
edellytettiin poistettavaksi maa-ainekset, joiden tolueenipitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. 
Kunnostus toteutettiin massanvaihdolla 19.–29.11.2018. Kiinteistöltä poistettiin yhteensä noin 293 
tonnia maamassoja, joista oli havaittu sekä alemman että ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia 
tolueenia. Haitta-ainepitoiset maat toimitettiin luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Kaivannosta 
poistettiin myös pieni määrä vettä imuautolla. 
Kunnostuksen jälkeen otettujen jäännöspitoisuusnäytteiden tolueenin ja muiden BTEX-
yhdisteiden sekä öljyhiilivetyjen pitoisuudet alittivat VNa (214/2007) mukaisen kynnysarvon. Kun-
nostuksessa saavutettiin kunnostustavoitteet (Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto (28.2.2019, 
UUDELY/2008/2017), eikä alueella ole tarvetta jatkotoimenpiteisiin, ei puhdistustarvetta eikä käyt-
törajoitetta. 
VTT Bioruukin toimintaan liittyvät luvat ja ilmoitukset 
Tällä hetkellä kiinteistöllä toimii VTT:n Vihreän kemian keskus / VTT Bioruukki, joka on tutkimus-
ja pilotointikeskus, jossa toimivat mm. kaasutus- ja pyrolyysilaitteistot. 
Bioruukilla on jätemateriaalin kaasutusta koskeva Etelä-Suomen aluehallintoviraston koetoiminta-
päätös. 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on antanut päätöksen (22.1.2016) kemikaalien vähäisestä teol-
lisesta käsittelystä ja varastoinnista kiinteistöllä. 
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Ruukinmestarintie 9 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Aikaisempi palavan nesteen varasto (Hempel Oy) 

MATTI: Tarkista selvitystarve 
Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-7-15 
Omistaja: BPW Kraatz Finance Oy 
Tontin pinta-ala: 24 625 m2 

Asemakaavatiedot: T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1975 
MATTI-rekisteri: 120298: Tarkista selvitystarve X Lisätietoja alla 

Espoo/YKE valvontarekisteri: Selvitystarve □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Hempel Oy 
Vuokralaiset / toiminnot 2019: Nykyinen toimija kiinteistöllä on BPW Kraatz Oy, jonka 

toimialaan kuuluvat mm. kuljetuskaluston huollot, kor-
jaukset ja varaosapalvelut. 

Lisätiedot: 
Kiinteistöllä on ollut palavien nesteiden vähäistä varastointia Hempel Oy:n toimesta. Kyseinen toi-
minta kiinteistöllä on loppunut. Ei tarkempaa tietoa, ovatko polttonesteiden säiliöt vielä maassa vai 
poistettu. Maaperän pilaantuneisuutta ei tiettävästi ole tutkittu. 
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Ruukinmestarintie 10 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Fortumin Kivenlahden lämpökeskus; Tutkimuksia 2014, 2015 ja 2018. Ei todet-

tua pilaantuneisuutta; MATTI: Tarkista selvitystarve 
Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-8-1 
Omistaja: Fortum Power and Heat Oy 
Tontin pinta-ala: 21562 m2 

Asemakaavatiedot: YT3, kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten kort-
telialue 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuodet 1975, 1983, 1992, 1995, 2010 ja 
2018 

MATTI-rekisteri: 120300: Toimiva kohde / Tarkista X Lisätietoja alla 
selvitystarve/ Selvitystarve 

Espoo/YKE valvontarekisteri: Toimiva kohde / Tarkista selvitys- □ Lisätietoja alla 
tarve/ Selvitystarve 

Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Lämpökeskus on ollut toiminnassa 1970-luvulta läh-
tien. 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Kiinteistöllä toimii Fortumin Kivenlahden lämpökes-
kus 

Lisätiedot: 
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Kiinteistöllä sijaitsee lämpölaitosrakennus, jossa on kattilahalli sekä toimisto- ja varastotiloja. Li-
säksi kiinteistöllä on jäähdytyslaitos varageneraattoreineen ja siihen liittyvine öljysäiliöineen, va-
rastoalueita sekä kevyen polttoöljyn/raskaan polttoöljyn varastointia varten 1 000 m3:n öljysäiliö ja 
siihen liittyvä öljyn purkausalue. 
Kiinteistöllä on aiemmin ollut myös 10 000 m3:n öljysäiliö kevyen polttoöljyn/raskaan polttoöljyn 
varastointiin. 
Kyseisen öljysäiliön alueelle on rakenteilla pellettipolttoaineen varastorakennus, koska tulevaisuu-
dessa lämpölaitos muutetaan pellettitoimiseksi. 
Maaperätutkimukset 2014 ja 2015 
Kohteessa on toteutettu maaperän pilaantuneisuustutkimuksia vuosina 2014 ja 2015 (Ramboll 
Finland Oy, 2015). 
Tutkimukset 4.–5.9.2014 kohdennettiin kohteen toimintahistorian ja kohdekäynnin havaintoihin 
perustuen mahdollisille riskialueilla. Alueelle otettiin maanäytteet porakonekaira-avusteisesti seit-
semästä tutkimuspisteestä. 10 000 m3:n öljysäiliön purkamisen jälkeen 10.4.2015 säiliön alta otet-
tiin kokoomanäytteet kolmesta eri kohdasta. 
Tutkimuksissa ei todettu VNa (214/2007) mukaisten kynnysarvotasojen ylittäviä haitta-ainepitoi-
suuksia öljyhiilivetyjen (>C10–C40) tai metallien osalta. 
Tutkimusten perusteella alueella ei ole pilaantunutta maa-ainesta, ei maaperän kunnostustarvetta 
eikä tarvetta lisätutkimuksille. 
Maaperätutkimukset 2018 
Kohteessa toteutettiin pilaantuneisuustutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää mahdollista pilaan-
tuneisuutta purettujen rakennusten alapuolisen maaperän sekä alueelle suunniteltujen rakennus-
ten alapuolisen maaperän osalta (Ramboll Finland Oy, 2018). 
Maanäytteitä (8 kpl) otettiin yhteensä kahdeksasta koekuopasta kokoomanäytteinä. Näytteistä 
analysoitiin laboratoriossa metallit ja puolimetallit (4 kpl) ja öljyhiilivedyt C10–C40 (4 kpl). 
Vain yhdessä maanäytteessä todettiin VNa (214/2007) mukaisten kynnysarvotasojen ylitys arsee-
nin osalta (8,2 mg/kg kynnysarvon ollessa 5 mg/kg). Maanäytteissä todetut öljyhiilivetypitoisuudet 
(C10–C40) eivät ylittäneet kynnysarvoja. 
Tutkimusten perusteella alueella ei ole pilaantunutta maa-ainesta, ei maaperän kunnostustarvetta 
eikä tarvetta lisätutkimuksille. 
Muita huomioita 
Kiinteistölle on sijoitettu 5700 m3 pohja- ja lentotuhkaa jätehuoltoilmoituspäätöksellä 
(02366/93/761, 24.6.1993) 
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Ruukinmestarintie 12 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Vuonna 1975 rakennetussa kiinteistössä on ollut useita toimijoita mm. kemikaa-

lien valmistusta ja kirjapaino 
Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-12-1 
Omistaja: Kiinteistö Oy Espoon Ruukinmestarintie 12 c/o 

Isänn.tsto Holmström 
Tontin pinta-ala: 8070 m2 

Asemakaavatiedot: T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1975 
MATTI-rekisteri: 120299: Selvitystarve / Tarkista □ Lisätietoja alla 

selvitystarve 

Espoo/YKE valvontarekisteri: Selvitystarve □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Kiinteistöllä on toiminut kirjapaino ja kemikaaleja val-

mistava Bycos Oy. 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Useita vuokralaisia, mm. Ecosir Group Oy, jonka toi-
mialaa ovat rakennusten ja kaupunkiympäristön logis-
tiset tyhjiösiirtoratkaisut pyykki- ja jätesiirroissa. 

Lisätiedot: 
-
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Ruukintie 1-3 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Pakkauspaino 2003 saakka; Tutkimus poistettujen öljysäiliöiden alueella 2002, 

ei todettu pilaantuneisuutta. 
Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-2-4 
Omistaja: Ofinova Oy 
Tontin pinta-ala: 14 438 m2 

Asemakaavatiedot: K-2; toimisto, -ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1977 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei puhdistustarvetta X Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Kiinteistöllä on toiminut Pakkauspaino vuoteen 2003 

saakka. 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Kiinteistöllä toimii tällä hetkellä useita vuokralaisia, 
mm. Espoonlahden Lukko ja Lasi Oy sekä CrossFit 
8000. 

Lisätiedot: 
Kiinteistöllä on toiminut Pakkauspaino vuoteen 2003 saakka. Kyseiseen toimintaan liittyen on to-
teutettu pilaantuneisuustutkimus 7.8.2002 poistettavien varavoimakoneen öljysäiliöiden alueella 
(Suomen IP Tekniikka Oy). Kahdessa tutkimuspisteessä ei todettu öljyhiilivetypilaantuneisuutta 
(ks. kuva alla). 
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Tutkimuspisteet P1 ja P2 (Suomen IP Tekniikka, 2002). 
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Ruukintie 7 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Autokorjaamotoimintaa 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-13-6 
Omistaja: Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi 
Tontin pinta-ala: 44843 m2 

Asemakaavatiedot: T4, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 
14.09.2021 saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1981 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Tietoa aiemmista vuokralaisista ei ole saatavilla. 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Kiinteistöllä toimii tällä hetkellä Atoy Oy:n auto-
huolto. 

Lisätiedot: 
-
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Ruukintie 8 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Honeywell Oy: Tutkimus 2005, todettu öljypilaantuneisuutta; Biltema-tavaratalo: 

kemikaalien varastointia; Parkkialueella hyödynnetty betoni- ja tiilijätettä 
Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-1-1 
Omistaja: Biltema Real Estate Finland Oy 
Tontin pinta-ala: 25052 m2 

Asemakaavatiedot: ALT4; liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten kortteli-
alue. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuodet 2008 ja 2011 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Selvitystarve X Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Honeywell Oy 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Kiinteistöllä sijaitsee tällä hetkellä Bilteman liiketila, jolla 
on Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päätös kemi-
kaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoin-
nista. 

Lisätiedot: 
Kiinteistön parkkialueelle on Espoo/YKE valvontarekisterin tietojen mukaan sijoitettu 4 000 tonnia 
betoni- ja tiilijätettä. 
Kiinteistöllä on tehty maaperän pilaantuneisuusselvitys 29.8.2005 (Ramboll). Kahdesta tehdystä 
tutkimuspisteestä toisessa havaittiin öljyhiilivetyjä 4400 mg/kg. Maaperän puhdistamisesta ei ole 
tietoa. 
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Ruukintie 10 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Ent. Nordico-trading Oy; Täyttömaata jonka puhtaus selvitettävä. Nyk. SRV Inf-

ralle vuokrattu maa-ainesvarastoalue, ollut käytössä vuodesta noin 2015…2017. 
Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-4-10 
Omistaja: Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi 
Tontin pinta-ala: 21217 m2 

Asemakaavatiedot: KM-1; Liikerakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Ei rakennuksia 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Selvitystarve □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Aiemmin vuokralla Nordico-trading Oy 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Kiinteistöllä on vuodesta 2015…2017 toiminut SRV 
Infran maa-ainesvarasto. 

Lisätiedot: 
-
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Ruukintie 11 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Oy Sinebrychoff Ab, entinen tankkaus- ja säiliöalue, dieselsäiliön poisto; Tutki-

mus 2009, kunnostus 2010; MATTI: Palsta 1 (Maankäyttörajoite), nyk Rudus Oy 
maa-ainesvarasto 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-13-2 
Omistaja: Oy Sinebrychoff Ab 
Tontin pinta-ala: 68 587 m2 

Asemakaavatiedot: T4, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: -
MATTI-rekisteri: 20002209: 49-42-13-2 Palsta 1 X Lisätietoja alla 

(Maankäyttörajoite) / Ei puhdistustar-
vetta 

Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei puhdistustarvetta / Maankäyttöra- □ Lisätietoja alla 
joite/Kunnostettu, mutta alueelle jäi 
kunnostuksen jälkeen puhdistusta-
voitteen ylittäviä maita 

Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Osa aikaisempaa Oy Sinebrychoff Ab:n varastoaluetta 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Rudus Oy maa-ainesvarasto 

Lisätiedot: 
Oy Sinerbychoff Ab:n alueella teettämä tutkimus 2009 
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Kiinteistöllä on aikaisemmin ollut Oy Sinerbychoff Ab:n varasto. Kohteessa on toteutettu maape-
rän pilaantuneisuustutkimuksia vuonna 2009. Tuolloin kiinteistöt 49-42-13-2 ja 49-42-13-11 kuu-
luivat samaan kiinteistöön 49-42-13-2. Nykyisten kiinteistörajausten mukaan tutkimukset ulottuivat 
myös kiinteistön 49-42-13-11 puolelle. 
Kiinteistön alueella otettiin maanäytteitä yhteensä 17 näytepisteestä. Maaperässä todettiin öljyhii-
livedyillä pilaantunutta maata entisellä tankkaus- ja säiliöalueella. 
Kunnostus 2010 
Uudenmaan ympäristökeskus antoi kunnostuspäätöksen No YS 1697/30.12.2009. Kunnostusta-
voitteeksi asetettiin öljyhiilivetyjen keskitisleille (>C10–C21) ja raskaille öljyjakeille (>C21–C40) valtio-
neuvoston asetuksessa 214/2007 säädetyt ylemmät ohjearvotasot. 
Alueella toteutettiin pilaantuneen maaperän kunnostustöitä 23.6.–1.7.2010 välisenä aikana. Kun-
nostus sijoittui nykyisen kiinteistön 49-42-13-2 palstalle 1. 
Kohteesta poistettiin öljyhiilivedyillä pilaantuneita maa-aineksia yhteensä noin 367 tonnia, josta 
ongelmajätteen osuus oli 95 tonnia ja voimakkaasti pilaantuneiden maiden osuus 272 tonnia. 
Kaivun jälkeen alueelta mitattiin jäännöspitoisuuksia laboratoriossa yhteensä viidestä näytepis-
teestä kaivannon pohjasta ja seinämiltä. Kunnostustavoitteena ollut valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 ylempi ohjearvo ylittyi yhdessä seinämänäytteessä öljyhiilivetyjakeiden keskitisleiden 
osalta. Kunnostuksen loppuraportissa (30.9.2010) olevan riskitarkastelun mukaan maahan jää-
neen öljyn ei katsota kuitenkaan aiheuttavan ympäristö- tai terveysriskiä tai muuta haittaa. 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkasti sille toimitetun kunnostuksen loppu-
raportin ja antoi hyväksymiskirjeen 7.7.2011 (UUDELY/1063/07.00/2010). Kiinteistön 49-42-13-2 
palstalle 1 on merkitty maankäyttörajoite, johtuen maaperään jääneiden valtioneuvoston asetuk-
sen 214/2007 mukaisen alemman ja ylemmän ohjearvon ylittävistä öljyhiilivetyjen keskitisleiden 
(C10–C21) pitoisuuksista. Alueella ei ole tällä hetkellä tarvetta muihin maaperän kunnostustoimen-
piteisiin, mutta alueelle jääneiden haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa (214/2007) mukaisten alempien 
ohjearvotasojen ylittävien maa-ainesten kaivua ja käsittelyä suunniteltaessa on oltava yhteydessä 
Uudenmaan ELY-keskukseen jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. 
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Raasilanmäki 3 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Tieto GDC:n varavoimakoneet; maaperää tutkittu 2009, jolloin kiinteistöt 49-42-

13-2 ja 49-42-13-11 kuuluivat samaan kiinteistöön 49-42-13-2. 
Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-13-11 
Omistaja: Tieto Information 123 Oy 
Tontin pinta-ala: 40 000 m2 

Asemakaavatiedot: T4, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuodet 1973, 1984, 2013 ja 2017 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä, X Lisätietoja alla 

Vuoden 2009 tutkimukset maini-
taan MATTI raportissa 20002209 
koskien kiinteistöä 49-42-13-2 

Espoo/YKE valvontarekisteri: Tutkimussuositus maankäytön □ Lisätietoja alla 
muuttuessa 

Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Tietoa aiemmista vuokralaisista ei ole saatavilla. 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Tieto Finland Oy 

Lisätiedot: 
Oy Sinerbychoff Ab:n alueella teettämä tutkimus 2009 
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Kiinteistöllä on aikaisemmin ollut Oy Sinerbychoff Ab:n varasto. Kohteessa on toteutettu maape-
rän pilaantuneisuustutkimuksia vuonna 2009. Tuolloin kiinteistöt 49-42-13-2 ja 49-42-13-11 kuu-
luivat samaan kiinteistöön 49-42-13-2. Nykyisten kiinteistörajausten mukaan tutkimukset ulottuivat 
myös kiinteistön 49-42-13-11 puolelle. 
Kiinteistön alueella otettiin maanäytteitä yhteensä 17 näytepisteestä. Maaperässä todettiin öljyhii-
livedyillä pilaantunutta maata entisellä tankkaus- ja säiliöalueella, joka sijaitsi kiinteistön 49-42-13-
2 alueella. Ko. alue kunnostettiin 2010, ks. tarkemmin kiinteistöä Ruukintie 11 koskeva kiinteistö-
kortti. 
Muita huomioita 
Tieto GDC:llä on Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen päätös kemikaalien vähäisestä varastoin-
nista sekä ympäristölupa/ilmoitus 49-2017-1. 
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Tillinmäentie 1 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Riskitoimintoja, mm. autokorjaamoita ja pienteollisuutta vuodesta 1973 lähtien. 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-11-5 
Omistaja: Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 20 c/o Sagax Finland 

Asset Management Oy 
Tontin pinta-ala: 21 103 m2 

Asemakaavatiedot: T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuodet 1973, 1976 ja 1999 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Tietoa aiemmista vuokralaisista ei ole saatavilla 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Useita vuokralaisia, esim. WG Service, Informa, Wilo 
Finland, HORT AUTO, InCar, Mapei, AutoDent, 
Repak 

Lisätiedot: 
Kiinteistöllä on ollut monenlaisia riskitoimintoja, muun muassa autokorjaamoita, rengasliikkeitä, 
laitehuoltoa, metalli- ja muovituotteiden valmistusta sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Sagax Fin-
land Oy on vuokrannut Espoon kaupungilta pysäköintialueen kiinteistön pohjoispuolella (ks. kuva 
alla). 
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Tillinmäentie 3 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Riskitoimintoja, mm. autokorjaamoita 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-11-6 
Omistaja: Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 20 B c/o Aberdeen As-

set Mgmt Finland Oy 
Tontin pinta-ala: 13964 m2 

Asemakaavatiedot: T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 2009 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Tietoa aiemmista vuokralaisista ei ole saatavilla. 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Useita vuokralaisia, mm. TÜV Nord Finland, Ivera, 
Wellness@Balance Finland, Tip Top Auto, ASTQ 
Supply House, Kivenlahden Autopesu, Kalke & Malila 
Autohuolto ja Bilisti 

Lisätiedot: 
Kiinteistöllä on ollut useita riskitoimintoja, mm. autokorjaamoita. 
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Tiilismäki 7 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Aikaisempi graafinen teollisuuslaitos; nyk. muovialan yritys. 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-100-3 
Omistaja: Oy Toppi Ab 
Tontin pinta-ala: 2 845 m2 

Asemakaavatiedot: TY; ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus-
rakennusten korttelialue. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuodet 1989 ja 1991 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Selvitystarve □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Kiinteistöllä on toiminut aiemmin graafinen teollisuus-

laitos. 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Kiinteistöllä toimii tällä hetkellä kiinteistön omistaja 
Oy Toppi Ab. 

Lisätiedot: 
Toiminta ulottuu kiinteistöille 49-42-100-4 ja 49-42-100-5, joita ei ole merkitty rekistereihin. 
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Ruukintie 4 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Rautakauppa, rakennettu vuonna 1978 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-1-3 
Omistaja: Starkki Property Oy c/o DT Finland Oy 
Tontin pinta-ala: 6 018 m2 

Asemakaavatiedot: ALT4; liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten kortteli-
alue. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuodet 1978 ja 2009 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Ei tiedossa 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Nykyisin kiinteistöllä toimii STARK Espoo Kivenlahti. 

Lisätiedot: 
Kiinteistöyhtiö on lisäksi vuokrannut kaksi varastoaluetta Espoon kaupungilta (kuva alla). 
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Ruukintie 2 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: 1980 rakennettu teollisuus- ja pienteollisuustalo, ei tarkempaa tietoa  historiasta 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-1-4 
Omistaja: Soundline Oy c/o Nurkki 
Tontin pinta-ala: 5 972 m2 

Asemakaavatiedot: K-1; liike- ja toimisto- sekä teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialue. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1980 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toimin-
not: 

Ei tiedossa 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Electro Waves Oy 

Lisätiedot: 
-
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Ruukintie 6 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Vuonna 1979 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-1-5 
Omistaja: Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatalot 
Tontin pinta-ala: 8 253 m2 

Asemakaavatiedot: KTY-1; toimitilarakennusten korttelialue. 
Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1979 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toimin-
not: 

Ei tiedossa 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Nyk. Veljekset Halonen Oy Keskusvarasto. 

Lisätiedot: 
-
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Ruukintie 5 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Päällystämätön varikkoalue noin vuodesta 2011…2013. 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-3-1 
Omistaja: Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 5 c/o Urheiluopis-

tosäätiö 
Tontin pinta-ala: 3 993 m2 

Asemakaavatiedot: TY-1; ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus-
rakennusten korttelialue. 

Tiedot rakennuksista: Ei rakennuksia 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Ei tiedossa 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Ei tiedossa 

Lisätiedot: 
Päällystämätön varikkoalue vuodesta 2011…2013. Aikaisemmin metsää. 
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Ruukintie 18 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: 1971 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-11-4 
Omistaja: Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 18 c/o AAM Finland 

Oy 
Tontin pinta-ala: 16 503 m2 

Asemakaavatiedot: T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuodet 1971 ja 2008 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Ei tiedossa 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Mm. Onninen Oy ja Rostek Tekniikka Oy 

Lisätiedot: 
-
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Ruukinkuja 1 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: 1984 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-5-2 
Omistaja: Kiinteistö Oy Espoon Ruukinkuja 1 
Tontin pinta-ala: 2 204 m2 

Asemakaavatiedot: ALT2; liike- ja teollisuusrakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1984 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Ei tiedossa 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Endeas Oy, joka toimittaa mm. aurinkopaneelien 
testauslaitteita on toiminut kiinteistöllä vuodesta 
2009. 

Lisätiedot: 
-
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Ruukinkuja 9 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Rakentamaton tontti, ollut varastokäytössä ainakin vuodesta 2001. 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-6-3 
Omistaja: Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy c/o Asuntosäätiö 
Tontin pinta-ala: 1 368 m2 

Asemakaavatiedot: KTV; liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: -
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Ei tiedossa 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Ei tiedossa 

Lisätiedot: 
Rakentamaton tontti, ollut varastokäytössä ainakin vuodesta 2001. 
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Ruukinmestarintie 11 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: 1978 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-7-3 
Omistaja: Camfil Oy 
Tontin pinta-ala: 4 049 m2 

Asemakaavatiedot: T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 
14.09.2021 saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1978 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Ei tiedossa 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Nyk. Camfil Oy 

Lisätiedot: 
-
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Tiilenvalajantie 6 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: 1976 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-7-4 
Omistaja: RR-Promotion Oy 
Tontin pinta-ala: 4121 m2 

Asemakaavatiedot: T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1976, laajennus 2011 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Ei tiedossa 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: AD Autolider ja HelppoKatsastus 

Lisätiedot: 
-
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Ruukinkuja 4 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: 1980 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-7-8 
Omistaja: Kiinteistö Oy Ruukinkuja 4 
Tontin pinta-ala: 4630 m2 

Asemakaavatiedot: T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1980 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Ei tiedossa 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Useita vuokralaisia 

Lisätiedot: 
-
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Ruukinmestarintie 5 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: 1973 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: 49-42-7-14 
Omistaja: Oy Orient-Occident Ltd 
Tontin pinta-ala: 10 152 m2 

Asemakaavatiedot: T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 
saakka. 

Tiedot rakennuksista: Rakennusvuosi 1973 
MATTI-rekisteri: Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 
Espoo/YKE valvontarekisteri: Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 
Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: Ei tiedossa 

Vuokralaiset / toiminnot 2019: Oy Orient-Occident Ltd, toimialana lattianpäällystei-
den ja mattojen myynti ja maahantuonti 

Lisätiedot: 
-
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Tiealue Tiiliskiventie 5 kohdalla 
Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäytön muuttuessa 
Peruste: Viereisen kiinteistön (49-451-3-128, Tiiliskiventie 5) omakotitalon öljyvahingon 

yhteydessä mahdollisesti valunut öljyä alueelle. Kunnostus 2014 rajautunut 
kaava-alueen (tien) rajaan. 

Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 

Kiinteistötunnus: Tiealue 49-42-9901-0 kiinteistön 49-451-3-128 länsipuo-
lella 

Omistaja: Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi 
Tontin pinta-ala: -
Asemakaavatiedot: -
Tiedot rakennuksista: -
MATTI-rekisteri: 20005744: Ei puhdistustarvetta / Ei □ Lisätietoja alla 

käyttörajoitetta 

Espoon kaupungin ympäristökes-
kus: 

Ei puhdistustarvetta / Ei käyttörajoi- □ Lisätietoja alla 
tetta 

Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: -

Vuokralaiset / toiminnot 2019: -

Lisätiedot: 
Osoitteessa Tiiliskiventie 5 sijaitsevalla kiinteistöllä 49-451-3-128 tehtiin 5.12.2014 omakotitalon 
kattoremonttia, jonka yhteydessä nosturi kallistui ja sen polttoainetankista valui maaperään noin
100 litraa dieselöljyä. Öljyvahingon jälkeen pelastuslaitos teki kohteessa öljyntorjuntatoimenpi-
teitä. 
Pilaantunut maaperä kunnostettiin massanvaihtona 8.12.2014. Pilaantuneen maaperänkunnos-
tusta koskeva loppuraportti toimitettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
19.1.2015. Loppuraportin mukaan vahinkoalueelta kaivettiin kaivinkoneella pilaantuneet pinta-
maat enintään noin 0,5 m syvyydelle Tiiliskiventien asfaltoituun katualueeseen (kiinteistö: 49-42-
9901-0, Saunalahden kadut) asti. 
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Kunnostuksen yhteydessä poistettiin kaivamalla yhteensä 24,34 t öljyllä pilaantuneita maa-ainek-
sia, jotka toimitettiin käsiteltäviksi Suomen Erityisjäte Oy:lle Kiimassuon jätekeskukseen Forssaan. 
Pilaantuneiden maa-ainesten poiston jälkeen kaivualueen pohjasta ja reunasta otettiin kokooma-
näytteinä kaksi jäännöspitoisuusnäytettä, joista analysoitiin laboratoriossa öljyhiilivetyjakeiden 
>C10-C21 ja >C21-C40 pitoisuudet. Laboratorion analyysitulosten perusteella jäännöspitoisuus-
näytteissä ei todettu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvotason (300 mg/kg) 
ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjakeita (>C10-C40). 
Öljyvahinkoalueen maaperän kunnostusta koskeva loppuraportti toimitettiin Uudenmaan ELY-
keskukselle 19.1.2015. Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen mukaan kunnostetulla alueella ei 
ole tarvetta muihin maaperän kunnostustoimenpiteisiin (UUDELY/318/2015, 28.1.2015). 
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POHJAVESINÄYTTEET 

Asiakas: Espoon kaupunki 
Kohde: Kiviruukin osayleiskaava-alu 
Projektinumero: ENV1715 
Näytteenottaja: Mathias Alenius 
Näytteenottopvm 29.8.2019 

Viitearvot Alkuaineet, liukoiset Aromaattiset hiilivedyt (BTEX) Polyaromaattiset hiilivedyt  (PAH-yhdisteet) 

Veden Bentso- Indeno- PAH, PAH, Antimo Elohop Kadmiu Molyb- Vanadii Etyyli- m+p- o- Bentso- Bentso- Bentso- Bentso-Näytteenotto pinnan- Arseeni Koboltti Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Tina Barium Bentsee Toluee Ksyleen Antra- Asenaf- Asenafty- (g,h,i)- Dibentso- PAH, 16 4 PAH-
Pistetunnus Fenan- Fluoran- Fluoree (1,2,3- karsinogeeniste muiden Aistiha Havainnot ni ea m deeni ni bentsee ksyleen ksyleen (B)TEX (a)antra- (a)pyree (b)fluora it seeni teeni leeni peryleen (k)fluoran- (a,h)antra- Kryseeni Naftaleeni Pyreeni yhdisteen yhdisteen pvm korkeus As Co Cr Cu Pb Ni Zn Sn Ba ni ni treeni teeni ni c,d)- n yhdisteiden yhdisteiden v. Sb Hg Cd Mo V ni i i seeni ni n-teeni i teeni seeni summa summa N2000 pyreeni summa summa 

Pohjaveden laadun vertailuarvot pohjavesialueilla (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014) 20 10 6 3 5 50 2 000 10 70 70 1 500 30 − - 10 700 300 − − 500 − − 180 − − − − − − − − − − − − 60 − − − 

tPohjaveden ympäristölaa unormi (VNa 1040/2006, 341/2009) 2,5 5 0,06 0,4 2 10 20 5 − 10 60 − − - 0,5 12 1 − − 10 − 60 − − − 0,005 − − − − − − − − − 1,3 − − 0,05 
Juomaveden (pohjavesi) otto-/käyttöpaikka (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014, STMa 401/2001) 5 10 1 5 − 50 2 000 10 − 20 − − − - 1 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

Z 0…3 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

VAHPV1 29.8.2019 12,15 0 Harmaanruskea väri, melko paljon kiintoainesta, hajuton. < 2,5 1,5 < 0,01 < 0,4 0,78 < 3 1,2 < 1 6,4 6,19 < 5 < 5 < 5 26,3 < 0,2 < 0,5 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,3 < 1,1 < 0,02 < 0,29 < 0,01 < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,03 < 0,03 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,1 < 0,06 < 0,635 < 0,65 < 0,57 < 0,04 

VAHPV2 29.8.2019 12,44 0 Harmaanruskea väri, melko paljon kiintoainesta, hajuton. < 2,5 3,5 < 0,01 < 0,4 0,66 < 3 1,9 < 1 6,2 4,78 < 5 < 5 < 5 47,3 < 0,2 < 0,5 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,3 < 1,1 < 0,02 < 0,12 < 0,01 < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,03 < 0,03 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,1 < 0,06 < 0,465 < 0,065 < 0,4 < 0,04 

VAHPV3 29.8.2019 7,70 0 Harmaanruskea väri, melko paljon kiintoainesta, hajuton. < 2,5 1,7 < 0,01 < 0,4 < 0,5 < 3 < 1 < 1 6,2 2,67 < 5 < 5 < 5 46,7 < 0,2 < 0,5 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,3 < 1,1 < 0,02 < 0,37 < 0,01 < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,03 < 0,03 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,1 < 0,06 < 0,715 < 0,065 < 0,65 < 0,04 

1834 Väri muuttui pumppauksen aikana harmaasta ruskeaksi, ja lopulta 29.8.2019 7,90 1 < 2,5 1,3 < 0,01 < 0,4 < 0,5 < 3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 5 < 5 < 5 64,1 < 0,2 < 0,5 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,3 < 1,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,03 < 0,03 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,1 < 0,06 < 0,355 < 0,065 < 0,29 < 0,04 värittömäksi. Lievä rikkivedyn haju. 

1981 Väri muuttui pumppauksen aikana mustasta tummanharmaaksi. 29.8.2019 7,90 1 < 2,5 < 1 < 0,01 < 0,4 1,56 < 3 < 1 < 1 < 1 5,33 < 5 < 5 < 5 10,1 < 0,2 < 0,5 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,3 < 1,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,03 < 0,03 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,1 < 0,06 < 0,355 < 0,065 < 0,29 < 0,04 Lievä öljyn haju. 

1985 29.8.2019 7,70 1 Väri mustaa koko pumppauksen ajan, lievä öljyn haju. < 2,5 < 1 < 0,01 < 0,4 3,08 < 3 < 1 < 1 < 1 5,24 < 5 < 5 < 5 27,5 < 0,2 < 0,5 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,3 < 1,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,03 < 0,03 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,1 < 0,06 < 0,355 < 0,065 < 0,29 < 0,04 
tulosten lukumäärä [n] 6 6 6 6 -6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

laskennallinen keskiarvo: 13 3 2 0 0 1 3 1 1 4 4 5 5 5 37 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
laskennallinen mediaani: 13 3 1 0 0 1 3 1 1 4 5 5 5 5 37 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

laskennallinen minimi: 13 3 1 0 0 1 3 1 1 1 1 5 5 5 10,1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
laskennallinen maksimi: 13 3 3,5 0 0 3,08 3 1,9 1 6,4 6,19 5 5 5 64,1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

keskihajonta: 13 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon 
0 = pilaantumaton 
1 = lievä X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon 
2 = kohtalainen X - Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon 
3 = voimakas -

X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon - -
X Tulos ylittää vertailuarvon - --x*    ei epätavallisia muutoksia --x**  ei epätavallisia muutoksia ja 

käyttäjien hyväksyttävissä 
1 tulos on arvovälin ulkopuolella 



POHJAVESINÄYTTEET 

Asiakas: Espoon kaupunki 
Kohde: Kiviruukin osayleiskaava-alu 
Projektinumero: ENV1715 
Näytteenottaja: Mathias Alenius 
Näytteenottopvm 29.8.2019 

Viitearvot PCB ja PCDD/F Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) Kloorifenolit, kresolit ja naftolit 

Dikloori Trikloori-Veden Trans- 1,2- Trikloori- 1,2- 1,3- 1,4- bentsee 1,2,3- 1,2,4- 1,3,5- Tetra- Penta- Tri-, tetra-1,1- 1,2- Cis-1,2- Dikloori- 1,1,1- 1,1,2- Tetrakl Tetra- ja Kloori- Trikloori- Heksa- Mono- Tetra- Penta-
Pistetunnus Näytteenotto pinnan- PCB 1,2- Dikloori- dikloori- Trikloori- Vinyyli- metaan dikloori- dikloori- dikloori- nit, 3 trikloori- trikloori- trikloori- kloori- kloori- Dikloori- Trikloori- ja penta-Aistiha Havainnot PCB-28 PCB-52 PCB-101 PCB-118 PCB-138 PCB-153 PCB-180 dikloori- dikloori- dikloori- metaan trikloori- trikloori- oorimet kloori- tetraklo bentsee bentsee kloori- kloori- kloori- kloori- Fenoli pvm korkeus summa dikloori- eteenit propaa eteeni kloridi i (Kloro- bentsee bentsee bentsee yhdiste bentsee bentsee bentsee bentsee bentsee fenolit fenolit kloori-v. etaani etaani eteeni i etaani etaani aani eteeni ori- ni nit bentseeni fenolit fenolit fenoli N2000 eteeni ni formi) ni ni ni en ni ni ni nit ni fenoli eteeni summa 

Pohjaveden laadun vertailuarvot pohjavesialueilla (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014) − − − − − − − − 30 20 20 40 − 0,3 − − − − − − − − − − − − − 10 
tPohjaveden ympäristölaa unormi (VNa 1040/2006, 341/2009) − − − − − − − 0,015 1,5 10 − − 5 0,15 100 3 0,3 0,1 2,5 − 1,2 0,024 0,05 2,7 − − − 5 

Juomaveden (pohjavesi) otto-/käyttöpaikka (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014, STMa 401/2001) − − − − − − − − − − 10 10 − 0,5 − − − − − − − − − − − − − 10 
Z 0…3 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

VAHPV1 29.8.2019 12,15 0 Harmaanruskea väri, melko paljon kiintoainesta, hajuton. < 0,0011 < 0,0011 < 0,00075 < 0,0011 < 0,0012 < 0,0011 < 0,00095 < 0,0073 < 0,1 < 1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 6 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 1 < 0,1 < 0,2 < 0,3 < 0,15 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,4 < 0,03 < 0,01 < 0,005 < 0,3 < 0,6 < 0,6 < 0,3 < 0,1 < 1 < 1 

VAHPV2 29.8.2019 12,44 0 Harmaanruskea väri, melko paljon kiintoainesta, hajuton. < 0,0011 < 0,0011 < 0,00075 < 0,0011 < 0,0012 < 0,0011 < 0,00095 < 0,0073 < 0,1 < 1 < 0,1 0,85 0,85 < 6 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 1 < 0,1 < 0,2 < 0,3 < 0,15 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,4 < 0,03 < 0,01 < 0,005 < 0,3 < 0,6 < 0,6 < 0,3 < 0,1 < 1 < 1 

VAHPV3 29.8.2019 7,70 0 Harmaanruskea väri, melko paljon kiintoainesta, hajuton. < 0,0011 < 0,0011 < 0,00075 < 0,0011 < 0,0012 < 0,0011 < 0,00095 < 0,0073 < 0,1 < 1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 6 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 1 < 0,1 < 0,2 < 0,3 < 0,15 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,4 < 0,03 < 0,01 < 0,005 < 0,3 < 0,6 < 0,6 < 0,3 < 0,1 < 1 < 1 

1834 Väri muuttui pumppauksen aikana harmaasta ruskeaksi, ja lopulta 29.8.2019 7,90 1 < 0,0011 < 0,0011 < 0,00075 < 0,0011 < 0,0012 < 0,0011 < 0,00095 < 0,0073 < 0,1 < 1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 6 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 1 < 0,1 < 0,2 < 0,3 < 0,15 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,4 < 0,03 < 0,01 < 0,005 < 0,3 < 0,6 < 0,6 < 0,3 < 0,1 < 1 < 1 värittömäksi. Lievä rikkivedyn haju. 

1981 Väri muuttui pumppauksen aikana mustasta tummanharmaaksi. 29.8.2019 7,90 1 < 0,1 < 1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 6 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 1 < 0,1 < 0,2 < 0,3 < 0,15 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,4 < 0,03 < 0,01 < 0,005 Lievä öljyn haju. 

1985 29.8.2019 7,70 1 Väri mustaa koko pumppauksen ajan, lievä öljyn haju. < 0,0011 < 0,0011 < 0,00075 < 0,0011 < 0,0012 < 0,0011 < 0,00095 < 0,0073 < 0,1 < 1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 6 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 1 < 0,1 < 0,2 < 0,3 < 0,15 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,4 < 0,03 < 0,01 < 0,005 < 0,3 < 0,6 < 0,6 < 0,3 < 0,1 < 1 < 1 
tulosten lukumäärä [n] 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 

laskennallinen keskiarvo: 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
laskennallinen mediaani: 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

laskennallinen minimi: 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
laskennallinen maksimi: 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,85 0,85 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

keskihajonta: 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon 
0 = pilaantumaton 
1 = lievä X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon 
2 = kohtalainen X - Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon 
3 = voimakas -

X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon - -
X Tulos ylittää vertailuarvon - --x*    ei epätavallisia muutoksia --x**  ei epätavallisia muutoksia ja 

käyttäjien hyväksyttävissä 
1 tulos on arvovälin ulkopuolella 

V/\H/\NEN 



POHJAVESINÄYTTEET 

Asiakas: Espoon kaupunki 
Kohde: Kiviruukin osayleiskaava-alu 
Projektinumero: ENV1715 
Näytteenottaja: Mathias Alenius 
Näytteenottopvm 29.8.2019 

Viitearvot Kloorifenolit, kresolit ja naftolit Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit Organoklooratut torjunta-aineet ja biosidit 
1,2,3,5- Tetraklo Heksa-MTBE DDT_t. & 1,2,3,4- Alfa- Beta- Delta- Heksakloori Veden n- oribents kloori- Trans- Hepta-2,6- 2,4+2,5- 3,5- 2,3- 3,4- Kresolit ja Alifaatit Alifaatit Näytteenotto pinnan- O- M,p- propyyli- C21-C40 DDD:t ja Alfa- Beta- Endosu 1,2,4,5- tetraklo Heksa- heksakl heksakloo heksakloo sykloheksa 

Pistetunnus C5-C10 C10-C21 Raskaa 
C10-C40 2.4- 4.4'- 2.4- 4,4'DD 2.4- 4.4- DDT/D/ Atratsiin Dieldrii eenit, 3 syklo- Hepta- heptaklo kloori- Telodrii Lindaan Aistiha Havainnot dimetyy dimetyy dimetyyli. dimetyylif dimetyylif , styreeni MTBE TAME TAME < C5- > EC8- DDE:t, 6 Aldriini endo- endo- lfaanit, Endriini tetraklo ori- kloori- Isodriini oorisykl ri- ri- anit, 4 pvm korkeus kresoli kresoli bentsee Bensiini Keskit. sum. DDE DDE DDD D DDT DDT E i ni yhdistee heksaa kloori oriepoksi epoksid ni i v. li-fenoli li-fenoli fenoli enoli enoli summa (summ C8 EC10 t yhdisteen sulfaani sulfaani summa ori- bentsee etaani oheksa sykloheks sykloheks yhdisteen N2000 ni n ni di i a) summa bentsee ni ani aani aani summa summa (HCH) ni 

Pohjaveden laadun vertailuarvot pohjavesialueilla (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014) 50 − − 300 − − − − − − − − − − − − − − − 

tPohjaveden ympäristölaa unormi (VNa 1040/2006, 341/2009) 7,5 60 − − − − − 50 − − − − − − − − − − − 

Juomaveden (pohjavesi) otto-/käyttöpaikka (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014, STMa 401/2001) − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

Z 0…3 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

VAHPV1 29.8.2019 12,15 0 Harmaanruskea väri, melko paljon kiintoainesta, hajuton. < 1 < 2 < 1 < 2 < 1 < 1 < 1 < 3 < 0,2 < 1 < 0,2 < 0,2 < 0,4 < 10 < 10 < 20 < 25 < 25 < 50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,06 < 0,01 < 0,005 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,04 

VAHPV2 29.8.2019 12,44 0 Harmaanruskea väri, melko paljon kiintoainesta, hajuton. < 1 22 < 1 < 2 < 1 < 1 < 1 22 < 0,2 < 1 < 0,2 < 0,2 < 0,4 < 10 < 10 < 20 < 25 < 25 < 50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,06 < 0,01 < 0,005 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,04 

VAHPV3 29.8.2019 7,70 0 Harmaanruskea väri, melko paljon kiintoainesta, hajuton. < 1 < 2 < 1 < 2 < 1 < 1 < 1 < 3 < 0,2 < 1 0,28 < 0,2 < 0,4 < 10 < 10 < 20 < 25 < 25 < 50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,06 < 0,01 < 0,005 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,04 

1834 Väri muuttui pumppauksen aikana harmaasta ruskeaksi, ja lopulta 29.8.2019 7,90 1 < 1 < 2 < 1 < 2 < 1 < 1 < 1 < 3 < 0,2 < 1 0,42 < 0,2 0,42 < 10 < 10 < 20 < 25 < 25 < 50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,06 < 0,01 < 0,005 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,04 värittömäksi. Lievä rikkivedyn haju. 

1981 Väri muuttui pumppauksen aikana mustasta tummanharmaaksi. 29.8.2019 7,90 1 < 0,2 < 1 < 0,2 < 0,2 < 0,4 < 10 < 10 < 20 < 25 237 261 Lievä öljyn haju. 

1985 29.8.2019 7,70 1 Väri mustaa koko pumppauksen ajan, lievä öljyn haju. < 1 < 2 < 1 < 2 < 1 < 1 < 1 < 3 < 0,2 < 1 < 0,2 < 0,2 < 0,4 < 10 < 10 < 20 < 25 < 25 < 50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,06 < 0,01 < 0,005 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,04 
tulosten lukumäärä [n] 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

laskennallinen keskiarvo: 13 1 6 1 2 1 1 1 7 0 1 0 0 0 10 10 20 25 60 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
laskennallinen mediaani: 13 1 2 1 2 1 1 1 3 0 1 0 0 0 10 10 20 25 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

laskennallinen minimi: 13 1 2 1 2 1 1 1 3 0 1 0 0 0 10 10 20 25 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
laskennallinen maksimi: 13 1 22 1 2 1 1 1 22 0 1 0,42 0 0,42 10 10 20 25 237 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

keskihajonta: 13 0 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon 
0 = pilaantumaton 
1 = lievä X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon 
2 = kohtalainen X - Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon 
3 = voimakas -

X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon - -
X Tulos ylittää vertailuarvon - --x*    ei epätavallisia muutoksia --x**  ei epätavallisia muutoksia ja 

käyttäjien hyväksyttävissä 
1 tulos on arvovälin ulkopuolella 

V/\HJ\NEN 
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MITTA 
Kairakone: GM200 

Asentaja: AD 

Puhelin: 0406416579 

Asennuspäivä: 26.8.19 26.8.19 3,00 -2,00 asennuspvä 

X: 25479529.4338 

Y: 6672207.8043 

Z: 14.6986 

Putken yläpään taso: 1,00 

Siivilän alapään taso: -12,00 

Putkimateriaali: PEH 

Putken halkaisija, mm: 60 / 52 

Siivilän rako, mm: 0,30 
Fe89 

Maanpäällinen putki 1,00 

Jatkoputken pituus: 4,00 

Siivilän pituus: 8,00 

Putken kokonaispituus: 13,00 Wmax = -2,00 

Wmin = -2,00 

1,00 Kyllä (X) 

Syvyys [m] Maalaji x 
0-4 SI x 

4,0 4-10 SA x 
10-10,6 MR 

10,6 KA 

x 

8,0 

Toimivuustesti 
1min 
3min 
5min 
10min 

Mitta Oy  Y-tunnus 0779388-3 

Huomautukset 

Maalajit ovat aistinvaraisia Lukko: Mitta Geo 

Siivilän pituus: 

Vandaaliputki 
Jatkoputken pituus: Lukko 

Suodatinsukka 
Valurautakaivo 

Bentoniitti 

Putki maanpinnasta: Maalajit Lisäosat 
Routapanta 

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK25 

TASOTIEDOT JA RAKENNE 

Vandaaliputken materiaali: 

Huom. 
Asiakkaan viite: Vahanen 
Puhelin: 

Koordinaatit: 

MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI  

Projekti: Kiviruukinpolku, Espoo HAVAINNOT 
Putken numero: VAHPV1 

Pvm. 
Syvyys putken-

päästä 
Pohjavesi-

pinnan taso 



 

        

  

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                     

MITTA 
Kairakone: GM200 

Asentaja: AD 

Puhelin: 0406416579 

Asennuspäivä: 27.8.19 27.8.19 3,00 -2,00 asennuspvä 

X: 25479671.4289 

Y: 6672096.0656 

Z: 15.5937 

Putken yläpään taso: 1,00 

Siivilän alapään taso: -10,00 

Putkimateriaali: PEH 

Putken halkaisija, mm: 60 / 52 

Siivilän rako, mm: 0,30 
Fe89 

Maanpäällinen putki 1,00 

Jatkoputken pituus: 2,00 

Siivilän pituus: 8,00 

Putken kokonaispituus: 11,00 Wmax = -2,00 

Wmin = -2,00 

1,00 Kyllä (X) 

Syvyys [m] Maalaji x 
0-2 SI x 

2,0 2-7.2 SA x 
7.2 KA 

x 

8,0 

Toimivuustesti 
1min 
3min 
5min 
10min 

MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI  

Projekti: Kiviruukinpolku, Espoo HAVAINNOT 
Putken numero: VAHPV2 

Pvm. 
Syvyys putken-

päästä 
Pohjavesi-

pinnan taso 
Huom. 

Asiakkaan viite: Vahanen 
Puhelin: 

Koordinaatit: 

Koordinaattijärjestelmä: 

TASOTIEDOT JA RAKENNE 

Vandaaliputken materiaali: 

Putki maanpinnasta: Maalajit Lisäosat 
Routapanta 

Vandaaliputki 
Jatkoputken pituus: Lukko 

Suodatinsukka 
Valurautakaivo 

Bentoniitti 

Siivilän pituus: 

Huomautukset 

Maalajit ovat aistinvaraisia Lukko: Mitta Geo 

Mitta Oy  Y-tunnus 0779388-3 



 

        

  

  

 

 

 

                                                     

 

  

 

 

MITTA 
Kairakone: GM200 

Asentaja: AD 

Puhelin: 0406416579 

Asennuspäivä: 27.8.19 27.8.19 2,70 -1,70 asennuspvä 

X: 25479806.175 

Y: 6671774.0121 

Z: 10.0107 

Putken yläpään taso: 1,00 

Siivilän alapään taso: -7,00 

Putkimateriaali: PEH 

Putken halkaisija, mm: 60 / 52 

Siivilän rako, mm: 0,30 
Fe89 

Maanpäällinen putki 1,00 

Jatkoputken pituus: 2,00 

Siivilän pituus: 5,00 

Putken kokonaispituus: 8,00 Wmax = -1,70 

Wmin = -1,70 

1,00 Kyllä (X) 

Syvyys [m] Maalaji x 
0-5,2 SI x 

2,0 5,2 KA x 

x 

5,0 

Toimivuustesti 
1min 
3min 
5min 
10min 

Mitta Oy  Y-tunnus 0779388-3 

Huomautukset 

Maalajit ovat aistinvaraisia Lukko: Mitta Geo 

Siivilän pituus: 

Vandaaliputki 
Jatkoputken pituus: Lukko 

Suodatinsukka 
Valurautakaivo 

Bentoniitti 

Putki maanpinnasta: Maalajit Lisäosat 
Routapanta 

Koordinaattijärjestelmä: 

TASOTIEDOT JA RAKENNE 

Vandaaliputken materiaali: 

Huom. 
Asiakkaan viite: Vahanen 
Puhelin: 

Koordinaatit: 

MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI  

Projekti: Kiviruukinpolku, Espoo HAVAINNOT 
Putken numero: VAHPV3 

Pvm. 
Syvyys putken-

päästä 
Pohjavesi-

pinnan taso 
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49-42-11-5 

N Kiinteistöt, joissa selvitystarve maankäytön 
muuttuessa 

49-42-11-6 49-42-11-4 49-42-13-2 
lillinmäentie 3 Ruukintie 18 Ruukintie 11 D Tutkimussuositus käyttötarkoituksen muuttuessaRiskitoimintoja, mm. autokorjaamoita 1971 rakennettu teollisuusrakennus, Oy Sinebrychoff Ab, entinen tankkaus- ja säiliöalue,

ei tarkempaa historiatietoa. dieselsäiliön poisto; Tutkimus 2009, kunnostus 201 O; 
~MATTI-kohdeMATTI: Palsta 1 (Maankäyttörajoite), nyk Rudus Oy 

lillinmäentie 1 maa- ainesvarasto 
Vuodesta 1973 riskitoimintoja, mm. ::::::::: Espoon kaupungin vuokraamat alueet 
autokorjaamoita 
Lisäksi toimintaa Espoon kaupungilta Kiviruukin osayleiskaava-alueD

49-42-13-11vuokratulla alueella 
Rasilanmäki 3 
lieto GDC:n varavoimakoneet. Tutkittu 2009, jolloin tontti 
oli osa aiempaa Sinebrychoffin tonttia, ks. 49-42-13-2 

49-42-6-3 V/\H/\NENRuukinkuja 9 49-42-11-3 
Rakentamaton tontti, varastokäytössä ainakinRuukinmestarintie 13 
vuodesta 2001 ENV1715 8.11.2019 YMP1715 01Ruskon betoni Oy:n 

betoniasema 

Ruukinkuja 7 
49-42-12-1 Autokorj aamotoimintaa 
Ruukinmestarintie 12 
Aiemmin Bycos Oy, 
Kemikaalien 

Ruukintie 7 valmistusta ja kirjapaino 
Autokorjaamotoimintaa 

49-42-7-3 
Ruukinmestarintie 11 
1978 rakennettu Ruukinkuja 1 
teollisuusrakennus, ei 1984 rakennettu teollisuusrakennus, 
tarkempaa historiatietoa ei tarkempaa historiatietoa 

49-42-7-8
49-42-7-4 Ruukinkuja 4 
liilenvalajantie 6 1980 rakennettu teollisuusrakennus, 
1976 rakennettu ei tarkempaa historiatietoa
teollisuusrakennus, ei 
tarkempaa historiatietoa 49-42-100-3 /49-42-100-4 / 49-42-100-5 Tiealue 

Tiilismäki 7 Viereisen kiinteistön ( 49-451-3-128, 
49-42-8-1 Aikaisempi graafinen teollisuuslaitos, nyk. Tiiliskiventie 5) omakotitalon öljyvahingon 
Ruukinmestarintie 10 muovialan yritys yhteydessä mahdollisesti valunut öljyä 
Fortumin Kivenlahden L---------:::~~--:-------------- alueelle. Kunnostus 2014 rajautunut
lämpökeskus. kaava-alueen (tien) rajaan. 

IIIIIIITutkimuksia 2014, 2015, 49-42-3-1 
2018. Ruukintie 5 
Ei todettua pilantuneisuutta. Päällystämätön varikkoalue 49-42-2-4MATTI: Tarkista selvitystarve vuodesta n. 2011 ...2013 Ruukintie 1-3 

L_____________ Pakkauspaino 2003 saakka. 
49-42-7-15 

Tutkimus poistettujen öljysäiliöiden alueella 2002, 
Ruukinmestarintie 9 ei todettu pilaantuneisuutta.

Entinen palavan nesteen 
varasto (Hempel Oy). 49-42-7-14 49-42-14 7-2 
MATTI: Tarkista selvitystarve Ruukinmestarintie 5 Kattilalaaksontie 1 

1973 rakennettu Kiinteistöllä käytetty liuottimia Tetra Pak Oy:n toiminnan aikana. 
49-42-7-10 teollisuusrakennus, ei 
Ruukinmestarintie 7 tarkempaa historiatietoa 49-42-1-4Vuodesta 1976 useita toimijoita, mm. 

Ruukintie 2 tarrojen, kylttien ja kilpien valmistusta Ruukintie 10 
1980 rakennettu teollisuus- ja pienteollisuustalo, Aiemmin Nordico-traiding Oy, 
ei tarkempaa tietoa historiastanyk. SRV lnfra 

49-42-4-8 Täyttömaata, jonka puhtaus 
Ruukintie 4 Ruukinmestarintie 2 selvitettävä 
Rautakauppa, rakennettu vuonna 1978Entinen kirjapaino 49-42-1-1 Lisäksi toimintaa Espoon kaupungilta vuokratuilla alueilla Tutkimuksia ja kunnostuksia 2004, 2008-2009 ja Ruukintie 8 

2018 0 100 200 m
Honeywell Oy: Todettu öljypilaantuneisuutta 49-42-1-5 

Nykyinen VTT Vihreän kemian keskus: 2005 Ruukintie 6 
Kemikaalien käsittelyä ja varastointia Biltema tavaratalo: Kemikaalien varastointia. 1979 rakennettu teollisuusrakennus, 
MATTI: Ei käyttörajoitetta Parkkialueella hyödynnetty betoni- ja tiilijätettä ei tarkempaa historiatietoa Taustakartta: Ortokartta 2017, Espoon kaupunki (2019) 



49-42-11-5 

N Kiinteistöt , joissa selvitystarve maankäytön 
muuttuessa

49-42-11-6 49-42-11-4 49-42-13-2 
lillinmäentie 3 Ruukintie 18 Ruukintie 11 D Tutkimussuositus käyttötarkoituksen muuttuessaRiskitoimintoja , mm. autokorjaamoita 1971 rakennettu teollisuusrakennus , Oy Sinebrychoff Ab, entinen tankkaus- ja säiliöalue, 

ei tarkempaa historiatietoa. dieselsäiliön poisto; Tutkimus 2009, kunnostus 201 O; 
~MATTI-kohdeMATTI: Palsta 1 (Maankäyttörajoite) , nyk Rudus Oy 

lillinmäentie 1 maa- ainesvarasto 
Vuodesta 1973 riskitoimintoja, mm. ::::::::: Espoon kaupungin vuokraamat alueet 
autokorjaamoita 
Lisäksi toimintaa Espoon kaupungilta Kiviruukin osayleiskaava-alueD

49-42-13-11vuokratulla alueella 
Rasilanmäki 3 
lieto GDC:n varavoimakoneet. Tutkittu 2009, jolloin tontti 
oli osa aiempaa Sinebrychoffin tonttia, ks. 49-42-13-2 

49-42-6-3 V/\H/\NENRuukinkuja 9 49-42-11-3 
Rakentamaton tontti , varastokäytössä ainakinRuukinmestarintie 13 
vuodesta 2001 ENV1715 8.11.2019 YMP1715 02Ruskon betoni Oy:n 

betoniasema 49-42-6-2 
Ruukinkuja 7 

49-42-12-1 Autokorj aamotoimintaa 
Ruukinmestarintie 12 
Aiemmin Bycos Oy, 

49-42-13-6Kemikaalien 
Ruukintie 7 valmistusta ja kirjapaino 
Autokorjaamotoimintaa 

49-42-7-3 
Ruukinmestarintie 11 49-42-5-2 
1978 rakennettu Ruukinkuja 1 
teollisuusrakennus , ei 1984 rakennettu teollisuusrakennus , 
tarkempaa historiatietoa ei tarkempaa historiatietoa 

49-42-7-8
49-42-7-4 Ruukinkuja 4 
liilenvalajantie 6 1980 rakennettu teollisuusrakennus , 
1976 rakennettu ei tarkempaa historiatietoa
teollisuusrakennus , ei 
tarkempaa historiatietoa 49-42-100-3 /49-42-100-4 / 49-42-100-5 Tiealue 

Tiilismäki 7 Viereisen kiinteistön ( 49-451-3-128, 
49-42-8-1 Aikaisempi graafinen teollisuuslaitos , nyk. Tiiliskiventie 5) omakotitalon öljyvahingon 
Ruukinmestarintie 10 muovialan yritys yhteydessä mahdollisesti valunut öljyä 
Fortumin Kivenlahden IIIIIIL-------~-:-:~:--=--:-------------- alueelle. Kunnostus 2014 rajautunut
lämpökeskus. ~ kaava-alueen (tien) rajaan. 
Tutkimuksia 2014, 2015, 49-42-3-1 
2018. Ruukintie 5 
Ei todettua pilantuneisuutta. ~~j::_J~~~~~~~~-j~~~~~~ Päällystämätön varikkoalue 49-42-2-4MATTI: Tarkista selvitystarve .. vuodesta n. 2011 ...2013 Ruukintie 1-3 

49-42-7-15 Pakkauspaino 2003 saakka. ~l_j ~~~~~/41//----------------
~ Tutkimus poistettujen öljysäiliöiden alueella 2002, 

Ruukinmestarintie 9 ei todettu pilaantuneisuutta.
Entinen palavan nesteen 
varasto (Hempel Oy). 49-42-7-14 49-42-14 7-2 
MATTI: Tarkista selvitystarve Ruukinmestarintie 5 Kattilalaaksontie 1 

1973 rakennettu Kiinteistöllä käytetty liuottimia Tetra Pak Oy:n toiminnan aikana. 
49-42-7-10 teollisuusrakennus , ei 
Ruukinmestarintie 7 tarkempaa historiatietoa 49-42-1-4Vuodesta 1976 useita toimijoita, mm. 

Ruukintie 2 tarrojen , kylttien ja kilpien valmistusta Ruukintie 10 
1980 rakennettu teollisuus- ja pienteollisuustalo, Aiemmin Nordico-traiding Oy, 
ei tarkempaa tietoa historiastanyk. SRV lnfra 

49-42-4-8 Täyttömaata, jonka puhtaus 
Ruukintie 4 Ruukinmestarintie 2 selvitettävä 
Rautakauppa, rakennettu vuonna 1978Entinen kirjapaino 49-42-1-1 Lisäksi toimintaa Espoon kaupungilta vuokratuilla alueilla Tutkimuksia ja kunnostuksia 2004, 2008-2009 ja Ruukintie 8 

2018 0 100 200 m
Honeywell Oy: Todettu öljypilaantuneisuutta 49-42-1-5 

Nykyinen VTT Vihreän kemian keskus: 2005 Ruukintie 6 
Kemikaalien käsittelyä ja varastointia Biltema tavaratalo: Kemikaalien varastointia. 1979 rakennettu teollisuusrakennus , 
MATTI: Ei käyttörajoitetta Parkkialueella hyödynnetty betoni- ja tiilijätettä ei tarkempaa historiatietoa Taustakartta: Kantakartta , Espoon kaupunki (2019) 
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	Selvityksen aikana käytettävissä ollut kattava tieto historiasta ja maaperän sekä pohjaveden pilaantuneisuudesta on keskittynyt muutamalle kiinteistle. Osassa kiinteistä on tunnistettu sellaisia aikaisempia tai nykyisiä riskitoimintoja, joista on voinut aiheutua maaperän pilaantuneisuutta. Osa kiinteiststä on sellaisia, joiden aikaisemmasta toiminnasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta niillä on harjoitettu tarkentamatonta teollista toimintaa 1970- tai 1980-luvulta saakka. Huomionarvoista on, että maaperä on voi
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	-

	Tiedossa ei ole pilaantumista tai muita tekijtä, joista aiheutuisi akuutti ympärist tai terveysriski ja tutkimustarve kiinteisten nykyisessä käyttarkoituksessa. Tutkimusten laajuus tulee arvioida kiinteistkohtaisesti tulevan käytn kannalta. 
	Lisäksi tysä on kartoitettu sulfidisavimaat ja tarkasteltu niiden huomioimista alueen kehittämisessä. Happamien sulfidimaiden esiintymistodennäksyys on pieni lähes koko osayleiskaava-alueella. Tiedossa ei ole tutkimuksia alueelta. 
	Riskejä alueella muodostuvien hulevesien laadulle on arvioitu suunnitellussa maankäyttilanteessa. Osayleiskaava-alueella on sekä nykyisin että tulevaisuudessa runsaasti läpäisemättä pintaa, jolla sade- ja lumensulamisvesi ei pääse imeytymään maaperään, vaan virtaa nopeasti maan pinnalla avouomia ja hulevesiviemäreitä pitkin vesist. Pääosa alueen hulevesistä johdetaan mereen, pieni osa Espoonjoen sivuhaaraa, Lambrobäcken-puron kautta Espoonlahteen. Suunnitellussa maankäytttilanteessa viivytysratkaisut on tot
	-
	-
	-
	-
	-
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	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 

	1 Johdanto 
	1 Johdanto 
	1.1 Tavoite 
	Selvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa Espoon Kiviruukin alueen ympäristiskejä osayleiskaavan laadinnan tueksi. Tyh käytettävissä olevien lähtietojen ja kohdekatselmuksen perusteella on: 
	-

	· kartoitettu aikaisempien ja nykyisten toimintojen aiheuttamia riskejä maaperän ja pohjaveden pilaantumiselle; 
	· arvioitu tehtyjen pilaantuneisuustutkimusten ja maaperäkunnostusten kattavuutta ja riittävyyttä; 
	-

	· arvioitu haitta-aineiden liikkumiseen liittyviä riskejä pohjaveden mukana; 
	· arvioitu, onko alueella ympärist pilaantumiseen liittyviä riskikohteita, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia tai viivytyksiä aluetta kehitettäessä; 
	-

	· kartoitettu sulfidisavimaiden mahdollinen esiintyminen ja tarkasteltu niiden huomiointi alueen kehittämisessä; 
	-

	· arvioitu riskejä alueella muodostuvien hulevesien laadulle suunnitellussa maankäyttilanteessa. 
	1.2 Käytetyt menetelmät ja lähteet 
	Selvitykseen on kerätty tietoja julkisista lähteistä, Espoon kaupungin ympäristeskukselta, Uudenmaan ELY-keskukselta sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Kohteeseen on tehty my katselmus. 
	-
	-

	Espoon kaupunki on järjestänyt alueen toimijoille ja maanomistajille keskustelutilaisuuden, jonka jälkeen konsultti on ollut yhteydessä keskeisimpiin toimijoihin ja maanomistajiin täydentävien lähtietojen saamiseksi. 
	-
	-

	Olemassa olevan tiedon perusteella alueelle asennettiin kolme pohjaveden havaintoputkea ja otettiin pohjavesinäytteet yhteensä kuudesta havaintoputkesta. Näytteillä kartoitettiin pohjaveden kemiallista laatua ja selvitettiin virtaussuunnat. Pohjavesiasioista on laadittu erillinen tutkimusraportti, joka on tämän selvityksen liitteenä. 
	-
	-
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	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	1.3 Hankkeen ohjausryhmä ja hankkeen kuluessa haastatellut tahot 
	Hankkeen ohjausryhmä on esitetty Taulukko 1 ja yhteenveto muista selvityksessä haastatelluista tahoista on esitetty Taulukko 2. Selvityksen on toteuttanut Vahanen Environment Oy 
	-

	Taulukko 1. Hankkeen ohjausryhmä 
	Nimi 
	Nimi 
	Nimi 
	Rooli 
	Taho 

	Kimmo Leivo 
	Kimmo Leivo 
	alueen projektinjohtaja 
	Espoon kaupunki 

	Virpi Nikulainen 
	Virpi Nikulainen 
	ympäristekniikkainsinri 
	Espoon kaupunki, TEKE 

	Anna Jokinen 
	Anna Jokinen 
	aluesuunnittelija 
	Espoon kaupunki, TEKE 

	Emilia Lehikoinen 
	Emilia Lehikoinen 
	aluepäällikk
	Espoon kaupunki, TEKE 

	Paula Kuusisto-Hjort 
	Paula Kuusisto-Hjort 
	yleiskaavainsinri 
	Espoon kaupunki, KAUPSU 

	Anu Ylitalo 
	Anu Ylitalo 
	arkkitehti 
	Espoon kaupunki, KAUPSU 

	Paula Jääskeläinen 
	Paula Jääskeläinen 
	erikoissuunnittelija 
	Espoon kaupunki, KAUPSU 

	Maria Favorin 
	Maria Favorin 
	ympäristarkastaja 
	Espoon kaupunki, YKE 


	Taulukko 2. Selvityksessä haastatellut muut tahot 
	Nimi 
	Nimi 
	Nimi 
	Rooli 
	Taho 

	Jouni Lindberg 
	Jouni Lindberg 
	maankäyttsiantuntija 
	Espoon kaupunki 

	Eero Haataja 
	Eero Haataja 
	maankäyttvalmistelija 
	Espoon kaupunki 

	Pauli Partia 
	Pauli Partia 
	maanomistajan edustaja 
	Asuntosääti

	Ronny Haglund 
	Ronny Haglund 
	maanomistajan edustaja 
	Biltema Real Estate Finland Oy 

	Ville Volanen 
	Ville Volanen 
	maanomistajan edustaja 
	Caruna 

	Taina Outa 
	Taina Outa 
	maanomistajan edustaja 
	CBRE Finland Oy 

	Jaakko Hyvärinen 
	Jaakko Hyvärinen 
	maanomistajan edustaja 
	Endeas 

	Tapio Rantanen 
	Tapio Rantanen 
	maanomistajan edustaja 
	Hartela 

	TR
	maanomistajan edustaja 
	LOGICOR Nordics 

	Hannu Rimpiläinen 
	Hannu Rimpiläinen 
	maanomistajan edustaja 
	RPT Docu Oy 

	Ari-Pekka Hopiavuori 
	Ari-Pekka Hopiavuori 
	maanomistajan edustaja 
	Sagax Finland Asset Management Oy 

	Hannu Savukoski 
	Hannu Savukoski 
	maanomistajan edustaja 
	Sinebrychoff 

	Jukka Hako 
	Jukka Hako 
	maanomistajan edustaja 
	Urheiluopistosääti


	Maanomistajien haastattelut toteutettiin sähkostikyselyllä. Ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen aikana kolmesti ja heille on varattu mahdollisuus kommentoida luonnosversiota. 
	-
	-
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	2 Suunnittelualueen kuvaus 
	2 Suunnittelualueen kuvaus 
	2.1 Sijainti, rajaukset ja koko 
	Kiviruukin osayleiskaava–alue on kooltaan noin 75 ha. Sen rajaus on esitetty Kuva 1. 
	Artifact
	Kuva 1. Osayleiskaava-alueen rajaus (Lähde: Espoon kaupunki, 2019) 
	Alue sijaitsee Saunalahden kaupunginosassa, Länsiväylän ja Kauklahdenväylän kulmauksessa, Kummelivuorensillan ja Ruukinsillan väliin jäävällä alueella, Länsiväylän pohjoispuolella. Alue on tiiviisti pientaloalueiden rajaama länsi-, pohjois- ja itäpuoleisilta alueilta. 
	-
	-

	2.2 Omistus ja hallintasuhteet 
	Osayleiskaava–alue on osin yksityisten omistuksessa, osin Espoon kaupungin omistuksessa. Espoon kaupungin maanomistus on esitetty Kuva 2. 
	-
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	Artifact
	Kuva 2. Espoon kaupungin maanomistus Kiviruukin osayleiskaava-alueella turkoosilla (Lähde: Espoon karttapalvelu, 2019) 
	Espoon kaupunki omistaa tie-, katu- ja puistoalueet ja sen lisäksi rakennettuja tontteja. Alueella on yhteensä noin 25 yksityistä maanomistajaa ja osalla kiinteistä monia toimijoita vuokralaisina. 
	-

	2.3 Kaavoitustilanne ja nykykäytt
	Kiviruukin osayleiskaava-alue on luonteeltaan teollisuusalue, jolla toimii joitakin sinne soveltuvia kaupallisia palveluita, kuten tukkukauppaa ja ajoneuvojen huoltotoimintaa. Tällä hetkellä koko alueella on voimassa oleva asemakaava (useita asemakaavoja). Pääosa asemakaavamerkinnstä on teollisuus- ja varastotoimintaan osoittavia, mutta laajoja alueita on kaavoitettu VL-, P- ja EV-merkinnllä. 
	Osayleiskaava-alueelle on kasvamassa bio- ja kiertotalouden innovaatiota kehittävä Cleantech Garden. Tällä hetkellä alueella toimii VTT:n Bioruukin pilotointilaitos, jonka pilot-mittakaavaisen koetoiminnan tavoitteena on kehittää uusia prosesseja ja tuotteita pääasiassa biopohjaisista ja kierrätetyistä raaka-aineista. Laitoksella käytetään ja varastoidaan kemikaaleja ja kaasuja. 
	-
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	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Osayleiskaava-alueella sijaitsee my Fortumin lämpeskus. Selvityksen ajankohtana alueella oli rakennusttä käynnissä lämplaitoksen käyttämän jyn korvaamiseksi puupelleteillä. 
	-
	-

	2.4 Toiminta- ja käytthistoria 
	Kiviruukin alue on pääosin entistä pelto- ja suoaluetta (Kuva 3), jolla on 1950-luvulla ollut haja-asutusta. Suunnittelualue on rakentunut teollisuus-, varasto- tai logistiikkakäyttn pääosin 1970-luvulla (Kuva 4). 
	-

	Artifact
	Kuva 3. Opaskartta vuodelta 1958 (Lähde: Espoon karttapalvelu, 2019) 
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	Artifact
	Kuva 4. Ilmakuva vuodelta 1976 (Lähde: Espoon karttapalvelu, 2019) 
	1970-luvulla viheralueina olleet osa-alueet ovat pääosin säilyneet rakentamattomina nykypäivään saakka. 
	Aluetta on täydennysrakennettu ja rakennuskantaa on korjattu tähän päivään asti (Kuva 5). Länsiväylän varrella sijaitsevat uusimmat liikekiinteist. Kiviruukin eteläpuolelle Kivenlahteen ulottuu metro ja Kivenlahden metroasema sijaitsee välittästi Länsiväylän eteläpuolella. 
	-
	-

	VAHANEN ENVIRONMENT OY Espoo Lahti Tampere +358 20 769 8698 • Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
	•
	•
	•
	www.vahanen.com 

	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava 10 (21)Ympäristiskiselvitys
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Artifact
	Kuva 5. Ilmakuva vuodelta 2017 (Lähde: Espoon karttapalvelu, 2019) 
	1970-luvulla viheralueina olleet osa-alueet ovat pääosin säilyneet rakentamattomina nykypäivään saakka. 
	2.5 Maa- ja kallioperäsuhteet 
	Maanpinta laskee alueen pohjoisosan tasolta noin +15…+20 m mpy (N2000) eteläosan tasolle noin +10…+15 m mpy (N2000). Alueen länsi- ja itäreunoilla maanpinta kohoaa tasolle +30…+35 m mpy (N2000) (Kuva 6). 
	-

	Alueen keskiosa on pääasiassa hiekka- ja moreenialuetta (Kuva 7). Paikoin kallio on maanpinnassa paljastuneena. Alueen reunoilla pohjoisessa ja etelässä maaperä on pääasiassa savea. 
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	Artifact
	Kuva 6. Maanpinnan korkotaso osayleiskaava-alueella (Lähde: Maanmittauslaitos, 2019) 
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	Artifact
	Kuva 7. Maaperäkartta (Lähde: Espoon karttapalvelu, 2019) 
	Rakennetuilla alueilla pintamaa on todennäksesti täyttä. On oletettavaa, että täyttmaan seassa on 1970–luvulla käytetty rakennusjätteitä ja mahdollisesti my muita alueen toiminnoissa syntyneitä jätteitä. 
	-
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	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	2.6 Pinta- ja pohjavesiolosuhteet 
	Kiviruukki jakautuu pintavesivalunnan perusteella kolmeen alueeseen (Kuva 8). 
	Artifact
	Kuva 8. Osayleiskaava-alueen valuma-alueet (ilman hulevesiverkkoa) 
	Alueen pohjoisosasta, valuma-alueelta 1, vedet kulkeutuvat Espoonjoen sivuhaaran Lambrobäcken-puron kautta Espoonlahteen. Puro virtaa kaava-alueen pohjoisrajan tuntumassa. Alueen keski- ja eteläosista (valuma-alueet 2 ja 3) vedet johdetaan avoojia ja hulevesiviemäreitä pitkin mereen kaava-alueen länsi- ja eteläpuolella. 
	-

	Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavan yhteydessä on suunniteltu Kiviruukin osayleiskaavan alueelta Länsiväylän pohjoisen puoleisten alueiden (valuma-alue 3) hulevesien johtamista uuden viemärnnin kautta mereen, jonkin verran nykyisen purkupaikan pohjoispuolelle Marinsatamaan. 
	-
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	Osayleiskaava-alueella on runsaasti läpäisemätntä pintaa (rakennuksia, katuja, pihaalueita), joilla sade- ja lumensulamisvesi ei pääse imeytymään maaperään, vaan virtaa nopeasti maan pinnalla avouomia ja hulevesiviemäreitä pitkin vesistn. Laajimmat yhtenäiset kasvillisuuspeitteiset, luontaisen maaperän alueet sijaitsevat kaava-alueen koillisosassa ja lounaiskulmassa. 
	-

	Osayleiskaava-alue ei sijaitse merivesi- tai vesistulvan riskialueilla. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Brinkinmäen vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokiteltu pohjavesialue, joka sijaitsee noin 100 metrin päässä luoteessa (Kuva 8). Pohjavedenpinta laskee alueen koillis- ja luoteiskulmista tasolta noin +15 m mpy (N2000) eteläosan tasolle noin +8 m mpy (N2000) (kuva 9). 
	-
	-
	-

	Artifact
	Kuva 9. Pohjavedenpinnan mallinnettu korkotaso osayleiskaava-alueella 
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	3 Pilaantuneisuustutkimukset, -selvitykset, kunnostetut alueet ja muut tunnistetut riskikohteet 
	3 Pilaantuneisuustutkimukset, -selvitykset, kunnostetut alueet ja muut tunnistetut riskikohteet 
	-

	3.1 Rekistereistä saadut tiedot 
	Selvityksen aikana käytettävissä ollut tieto käyttistoriasta ja maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuudesta keskittyy muutamaan kiinteistn. Kattavaa tietoa maaperän tilasta on seuraavien kiinteisten osalta: 
	-

	· Ruukinmestarintie 2: Alueelle jäävän VTT:n Bioruukin pilotointilaitoksen kiinteistlä (Entinen Otavan syväpaino) on tutkittu maaperän pilaantuneisuutta (2004-2008), kunnostettu maaperää (2008 ja 2018) ja tarkkailtu pohjavettä (2004-2010) eri vaiheissa ja kiinteistn maaperän tila tunnetaan melko hyvin. 
	-

	· Ruukinmestarintie 10: Alueelle jäävän Fortumin lämpeskuksen alueella maaperää on tutkittu 2014, 2015 ja 2018 eikä pilaantuneisuutta ole todettu. 
	-

	· Ruukintie 11 / Raasilanmäki 3: entisen Oy Sinerbychoff Ab:n varaston alueella maaperää on tutkittu ja paikallisesti kunnostettu 2009–2010. Alueella toimivat nykyisin Rudus Oy ja Tieto Oy. 
	Muilta kiinteistltä ei ole tiedossa kattavaa maaperätietoa. 
	Osassa kiinteistä on tunnistettu sellaisia aikaisempia tai nykyisiä riskitoimintoja, joista on voinut aiheutua maaperän pilaantuneisuutta. Osa kiinteiststä on sellaisia, joiden aikaisemmasta toiminnasta ei ole tietoa, mutta niillä on ollut tarkemmin määrittelemättä teollista toimintaa 1970- tai 1980-luvulta saakka. Huomionarvoista on, että maaperä on voinut pilaantua my rakentamisvaiheessa tontille tuodun täyttaan myä. Näillä kaikilla kiinteistllä suositellaan maaperän tilan selvitystä maankäyt tai omistuss
	-
	-
	-

	Maaperän tilan selvitys voi tarkoittaa ensimmäisessä vaiheessa tarkennettua historiaselvitystä, jolla määritellään maaperän ja/tai pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksen tarve ja laajuus. Mikäli tarkempi kiinteistkohtainen historiaselvitys poissulkee maaperän pilaantuneisuusriskin, ei varsinaisia tutkimuksia tarvita. 
	-
	-

	Tiedossa ei ole pilaantumista, josta aiheutuisi akuutti ympärist tai terveysriski ja joka laukaisisi tutkimustarpeen kiinteisten nykyisessä käyttarkoituksessa. Pohjavesinäytteissä ei todettu viitteitä laaja-alaisesta pohjaveden kemiallisen laadun heikkenemisestä. 
	-
	-

	Kun maaperän tai pohjaveden haitta-aineet eivät aiheuta akuuttia ympärist tai terveysriskiä, pilaantunut maaperä puhdistetaan useimmiten rakentamisen tai toiminnan loppumisen yhteydessä. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävä maa on my joskus mahdollista jättää sijoilleen, jos sen ei erillisessä riskinarviossa todeta aiheuttavan riskiä. Tutkimusten ja kunnostuksen tarve tulee arvioida kiinteistohtaisesti tulevan käyt kannalta. 
	-
	-
	-

	Hankkeen yhteydessä ei tunnistettu sellaisia maaperän pilaantuneisuuteen liittyviä riskitekijtä, jotka vaikuttaisivat kaavoituksen eteenpäin viemiseen. Alueella havaitut haitta-ainepitoiset maat on joko poistettu tai niissä havaitut haitta-aineet on mahdollista kunnostaa rakentamisen yhteydessä. Laaja-alaista hankalasti kunnostettavaa pilaantuneisuutta ei todettu. Selvityksessä ei mykään havaittu nykyistä tai aiempaa toimintaa, joka voisi suurella todennäksyydellä aiheuttaa laaja-alaista maaperän tai pohjav
	-
	-
	-
	-
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	Alueella on käytetty liuottimia, joiden tutkiminen maaperänäytteiden lisäksi pohjavedestä on paikoin tarpeen. Tutkimussuunnitelma tulee laatia aina kiinteistohtaisesti. 
	-

	3.2 Pohjavesitutkimus 
	Pohjavedestä otettiin kuusi näytettä mahdollisenlaaja-alaisen pilaantuman poissulkemiseksi. Näytteistykseen käytettiin kolmea olemassa ollutta havaintoputkea ja kolmea selvityshankkeen yhteydessä asennettua havaintoputkea. Havaintoputkien sijainnit on esitetty piirustuksessa YMP1715_03. 
	-

	Kukin havaintoputki tyhjennettiin tai siitä pumpattiin vettä noin 2 kertaa putken tilavuuden verran ennen näytteenottoa. Havaintoputkien 1981 ja 1985 antoisuus oli erittäin huono, minkä vuoksi niistä tyhjennettiin vain noin kertaalleen putken vesitilavuus. Kyseisten havaintopisteiden vedessä todettiin lievä ljyn haju. 
	-
	-

	Vesinäytteistä analysoitiin laaja analyysipaketti Envipack, joka sisältää mm. raskasmetallien ja alkuaineiden, jy- ja bensiinihiilivetyjen, PAH- ja PCB-yhdisteiden, torjuntaaineiden, VOC- ja BTEX-yhdisteiden, kloorifenoleiden sekä fenolien ja kresolien analyysit. Laajakirjoinen analyysipaketti valittiin, koska alueen kaikista toiminnoista ei ollut tietoa ja mahdolliset merkittävät alueelliset pohjaveden laatua vaarantavat yhdisteet haluttiin kartoittaa. 
	-
	-
	-

	Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia havaittiin havaintoputkien 1981 ja 1985 näytteissä. Näytteessä 1985 koboltin pitoisuus oli hieman koholla, mutta pitoisuus oli merkityksettällä tasolla. Havaintoputkesta 1981 todettu kohonnut raskaiden jyhiilivetyjen pitoisuus voi olla peräisin tiealueelta liikenteen pääststä. On my mahdollista, että maaperään on päässyt raskasta jyä esimerkiksi onnettomuudessa tai muusta syystä. Raskaat jyhiilivedyt eivät juuri kulkeudu maaperässä ja kertanäytteen perusteella pitoisuuden 
	-
	-
	-

	Jatkotoimenpiteenä esitetään näytteenoton toistamista kaikista havaintoputkista ja rajatun analyysivalikoiman teettämistä näytteistä. 
	-


	4 Sulfidimaiden huomiointi alueen kehittämisessä 
	4 Sulfidimaiden huomiointi alueen kehittämisessä 
	Tysä on kartoitettu alueella sijaitsevat sulfidisavimaat karttatietojen perusteella (Kuva 10) ja on tarkasteltu niiden huomioiminen alueen kehittämisessä. Sulfidit ovat rikkiyhdisteitä, jotka ovat syntyneet hapettomissa merenpohjan olosuhteissa. Ne esiintyvät pohjavedenpinnan alapuolisissa maissa, jotka eivät ole päässeet hapettumaan. Sulfidipitoisten maiden hapettuessa syntyy sulfaatteja, jotka muodostavat rikkihappoa. 
	-

	Sulfidipitoisista maista aiheutuvia ongelmia ovat mm. 
	· hapon tuotto ja pH:n lasku 
	· (raskas)metallien liukeneminen 
	· pinta- ja pohjavesien laadun heikkeneminen, eliaikutukset sekä 
	· teräs- ja betonirakenteiden sypyminen. 
	Yhdisteet esiintyvät usein pehmeikllä, joihin liittyy lisäksi muita geoteknisiä haasteita. 
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	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Artifact
	Kuva 10. Maaperä ja happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäksyys osayleiskaava-alueella 
	Kuva 10. Maaperä ja happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäksyys osayleiskaava-alueella 
	-



	Maaperä ja happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäksyys on pieni tai hyvin pieni lähes koko osayleiskaava-alueella. Tiedossa ei ole tutkimuksia alueelta (suullinen tiedonanto, Jouni Hartikainen, Espoon kaupunki). 
	Hulevesien laatu suunnitellussa maankäyttilanteessa 
	Kaupunkialueilta muodostuvat heikkolaatuiset hulevedet rehevttävät kaupunkivesistä. Niiden mukana kulkeutuu haitta-aineita, ravinteita ja kiintoainesta, jotka ovat peräisin eroosiosta, liikenteestä ja erilaisista pinnoitteista. 
	-
	-
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	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Osayleiskaava-alue on nykyisin laajalti pinnoitettua, mutta my tulevassa maankäytsä pinnoitettua alaa on paljon. Läpäisemättät pinnoitteet lisäävät sekä hulevesien määrää että heikentävät laatua, koska vesi ei pääse imeytymään ja pidättymään maaperään ja kasvillisuuteen. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos kasvattaa sademääriä, mikä lisää hulevesien määriä ja niiden muodostumisen huipukkuutta. Tulevassa käytssä hulevedet muodostuvat asuinalueilta, joten erityisiä pistemäisiä riskejä ei arvioida aiheutuvan. Sekä 
	-
	-
	-
	-
	-

	Tyypillisesti hulevedet tulee viivyttää kiinteistohtaisesti. Vesistaikutusten vähentämiseksi hulevesien laatua voidaan my alueellisesti parantaa viivytysratkaisuilla, jotka määrällisen hallinnan lisäksi poistavat hulevesistä haitta-aineita, kiintoainesta ja ravinteita. Tärkeää on uusilla alueilla huomioida hulevesien hallinta kokonaisuutena ja käyttää mahdollisuuksien mukaan sekä kiinteistohtaisia että alueellisia viivytys- ja käsittelyrakenteita. Näitä ovat mm. 
	-
	-
	-
	-

	·
	·
	·
	 Kosteikot 

	· 
	· 
	Biosuodatuskenttä (voidaan sijoittaa maan alle) 

	·
	·
	 Viherkatot 

	· 
	· 
	Läpäisevät päällysteet 

	· 
	· 
	Maanalainen viivytys ja hyykäyttmm. ajoneuvojen pesussa 


	Erityisesti alueelliset hulevesien käsittelyrakenteet toimivat parhaimmillaan my merkittävänä viihtyisyystekijänä, ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja tuottavat kaupunkilaisille ekosysteemipalveluja. Ne vaikuttavat kaupunkipurojen vedenlaatuun ja lisäävät virkistyskäyttahdollisuuksia tätä kautta my purojen alajuoksulla. My katurakeinteisiin on mahdollista toteuttaa ratkaisuja, jotka parantavat hulevesien laatua ja viivyttävät niitä. 
	-
	-
	-
	-

	Alueen pohjoisosasta, valuma-alueelta 1 (kuva 8), vedet kulkeutuvat Espoonjoen sivuhaaran, Lambrobäcken-puron kautta Espoonlahteen. Puro virtaa kaavan pohjoisrajan tuntumassa. Lambrobäckenissa elää vaarantuneeksi luokiteltu (VU) uhanalainen eliaji suotaitosukeltaja (Agabus paludosus). Kannan elinvoimaisimmat esiintymisalueet ovat puron alajuoksulla Kauklahdenväylän kohdalta alavirtaan, mutta lajin on havaittu esiintyneen my puron yläjuoksulla. Puroon kohdistuvat hankkeet tulee toteuttaa luonnonmukaisen vesi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Onnettomuustilanteissa syntyvät sammutusvedet saattavat hetkellisesti heikentää huleveden laatua. Sekä kiinteistohtaisten että alueellisten viivytysrakenteiden toteuttaminen voi mahdollistaa hetkellisesti huonontuvien hulevesien laadun parantamisen ennen niiden ohjaamista kaupunkipuroihin. Viivytysrakenteiden suunnittelussa esitetään kiinnitettäväksi huomiota siihen, että niillä voidaan hetkellisesti estää vesien johtamista eteenpäin (sulut, riittävä viivytyskapasiteetti). Lisäksi niihin tulee voida asentaa
	-
	-
	-
	-
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	6 Mahdolliset riskit ja lisätutkimustarve kaavoituksen edetessä 
	6 Mahdolliset riskit ja lisätutkimustarve kaavoituksen edetessä 
	-

	6.1 Lisätutkimustarve 
	Maaperän pilaantuneisuuden tilasta kaava-alueella ei ole kattavaa kuvaa. Pääosalla alueen teollisuuskiinteistä maaperän ja pohjaveden tilan selvitystä suositellaan maankäyt tai omistussuhteiden muuttuessa. Tutkimukset esitetään aloitettavaksi, kun tuleva maankäytton hahmottunut. Näin tutkimuspisteet voidaan kohdistaa asianmukaisesti. Tutkimukset tulee kuitenkin suorittaa riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta mahdolliset lisätutkimukset ehditään suorittaa ja kustannusvaikutukset tunnistaa ja arvioida. Tutki
	-
	-
	-

	Kiinteist, joilla suositellaan lisätutkimuksia maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi maankäytn tai omistussuhteiden muuttuessa on esitetty liitteessä 1 ja karttaesityksenä piirustuksessa YMP1715_1. Esitys perustuu MATTI-rekisterin ja ympäristeskuksen valvontarekisterin tietoihin, aikaisemmin tehtyjen tutkimusten läpikäyntiin sekä muihin tunnistettuihin riskeihin. 
	-
	-
	-

	Pohjaveden havaintoputkista esitetään otetavaksi uusintanäytteet ja rajatun analyysivalikoiman teettämistä näytteistä. 
	-

	Lisätutkimusten tarve ei vaikuta kaavoituksen aikatauluun tai toteuttamiseen vaan niitä voidaan viedä eteenpäin rinnakkain. 
	6.2 Tulevan käyt mukainen tarkastelu 
	Jos pilaantuminen ei aiheuta akuuttia ympärist tai terveysriskiä, pilaantunut maaperä puhdistetaan useimmiten rakentamisen tai toiminnan loppumisen yhteydessä. Kunnostustarve tulee arvioida kiinteistohtaisesti tulevan käyt kannalta. 
	-

	Kaivutyt pilaantuneilla alueilla ja pilaantuneen maan puhdistaminen vaativat ilmoituksen pilaantuneen maan poistamisesta. ELY-keskus antaa päätsen ilmoituksen perusteella (ns. pima-päät). 
	-
	-

	6.3 Vastuu maaperän pilaantuneisuudesta 
	Kaivutyt pilaantuneilla alueilla ja pilaantuneen maan kunnostaminen vaativat ilmoituksen, joka toimitetaan toimivaltaiselle ympäristiranomaiselle. ELY-keskus antaa ilmoituksen perusteella kunnostuspäätsen (ns. pima-päät). 
	-
	-

	Vastuu maaperän ja pohjaveden puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ympäristsuojelulain mukaisesti ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Jos aiheuttajaa ei saada vastuuseen, kiinteistomistaja tai -haltija voi joutua vastuuseen. Viime kädessä vastuussa on kunta, joka voi joutua tutkimaan ja kunnostamaan pilaantuneen alueen. 
	-
	-

	Kun pilaantuneesta maa-alueesta aiheutuu vahinkoa tai haittaa, pilaantumisen aiheuttaja on tietyissä tapauksissa velvollinen korvaamaan taloudelliset vahingot haitan kärsijälle. 
	-
	-
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	Vastuu pilaantuneen alueen puhdistamisesta voi my siirtyä alueen uudelle haltijalle tai omistajalle Tämä edellyttää sitä, että uusi haltija on tietoinen pilaantumisesta tai hänellä on mahdollisuus epäillä ja todeta pilaantuminen. Yritystoiminnan luovutuksessa my vahingonkorvausvastuu voi siirtyä. 
	-

	Vahanen Environment Oy 
	Vahanen Environment Oy 
	Artifact
	Esa Salminen Milja Vepsäläinen johtava asiantuntija suunnittelupäällikk
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	EVN1715 11.11.2019 
	LIITE 1 
	Kiinteistortit kiinteiststä, joissa selvitystarve maankäytn muuttuessa 
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Kattilalaaksontie 1 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Vuonna 1983 rakennetussa teollisuusrakennuksessa on ollut toimintaa, jossa on käytetty liuottimia. Tarkempia tietoja aikaisemmasta toiminnasta kiinteistlä ei ollut käytettävissä. Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-147-2 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Sivipre Oy c/o Scandinavian Trust CMS Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	8123 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	K-1, Liike- ja toimisto sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue 
	-


	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuodet 1983 ja 1991 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Selvitystarve X Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Kiinteistlä on aikaisemmin toiminut Tetra Pak Oy. Tarkempaa tietoa aiemmista vuokralaisista ei ole saatavilla. 
	-


	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Kiinteistlä toimii mm. Tulikulman noutovarasto. 


	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 

	Tetra Pak Oy:n toiminnan aikana kiinteistlä on Espoo/YKE valvontarekisterin tietojen mukaan käytetty liuottimia. 
	Tetra Pak Oy:n toiminnan aikana kiinteistlä on Espoo/YKE valvontarekisterin tietojen mukaan käytetty liuottimia. 


	VAHANEN ENVIRONMENT OY Espoo Lahti Tampere +358 20 769 8698 Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
	•
	•
	•
	www.vahanen.com 
	•

	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukinkuja 7 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Kiinteistlä harjoitetaan autokorjaamotoimintaa Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-6-2 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Espoon kaupunki 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	1 368 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	KTV, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa my teollisuus- ja varastotiloja. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuodet 1993 ja 1997 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Tietoa aiemmista vuokralaisista ei ole saatavilla. 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Tällä hetkellä kiinteistlä toimii autokorjaamo Nut4You. 


	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukinmestarintie 7 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Vuonna 1976 rakennetussa teollisuus- ja varastokiinteistsä on ollut useita toi-mijoita, mm. aiempaa tarrojen, kylttien ja kilpien valmistusta. Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-7-10 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Biomerit Oy c/o Aki Kostiander 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	4 388 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T-1, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1976 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Kiinteistllä on ollut mm. tarrojen, kylttien ja kilpien valmistusta. Tarkempaa tietoa kiinteistn toimintahistoriasta ei selvityksen aikana ollut käytettävissä. 
	-


	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Kiinteistlä on useita vuokralaisia, mm. Räsänen Oy ja Cityvarasto. 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukinmestarintie 13 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Ruskon Betoni Oy:n betoniasema Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-11-3 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Ruskon Betoni Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	18 571 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuodet 2008 ja 2019 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Tietoa aiemmasta toiminnasta kiinteistlä ei ollut saatavilla. Vuoden 1976 ilmakuvassa näkyy maansiirtoja alueella. 
	-


	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Ruskon Betoni Oy:n betoniasema 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Kiinteistlä toimii tällä hetkellä Ruskon Betoni Oy:n betoniasema, jolla on Espoon kaupungin 
	myntämä ympäristupa/ilmoitus 49-2011-6. Kiinteistle on Uudenmaan ympäristeskuksen luvalla (UUDELY/5502/2018) sijoitettu 5 000 tonnia betonijätettä (jäteluokka 10 13 14). 
	-
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukinmestarintie 2 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Entinen kirjapaino; Tutkimuksia ja kunnostuksia 2004, 2008-2009, 2018; Nykyi-nen VTT Vihreän kemian keskus: Kemikaalien käsittelyä ja varastointia; MATTI: Ei käyttajoitetta Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
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	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-4-8 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Logicor (Space) Topco Oy c/o Logicor Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	25470 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	TT-1, Teollisuusrakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1983 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	120297: Ei puhdistustarvetta / Ei X Lisätietoja alla käyttajoitetta 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei puhdistustarvetta / Ei käytta-X Lisätietoja alla joitetta 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Kiinteistlä on toiminut KustannusyhtiOtavan syväpaino vuodesta 1983. 
	-


	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Nykyinen VTT Vihreän kemian keskus 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Vuonna 2004 toteutetuissa maaperän pilaantuneisuustutkimuksissa todettiin tolueenilla pilaantunut alue. Tolueenia havaittiin my kaivovedessä samalla alueella. Kaivovedessä havaittiin my pieniä pitoisuuksia muita hiilivetyjä, trikloorieteeniä ja raskasmetalleja. Syväpainon toiminta loppui 30.4.2008. 
	-


	Maaperän pilaantuneisuustutkimukset 2004-2008 
	Maaperän pilaantuneisuustutkimukset 2004-2008 
	Kohteessa on tutkittu maaperän pilaantuneisuutta vuosina 2004-2008 kolmessa eri tutkimuksessa (Ramboll Finland Oy, 2004, 2006, 2008), joiden perusteella on laadittu kunnostussuunnitelma (Ramboll Finland Oy, 2008). 
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 

	Pilaantuneen maaperän kunnostus 2008 
	Pilaantuneen maaperän kunnostus 2008 
	Uudenmaan ympäristeskus antoi 16.9.2008 ilmoituksen johdosta päätsen (No YS 1275/16.9.2008, UUS-2008-Y-400), jossa määrättiin poistettavaksi maa-aines, jonka tolueenipitoisuus ylittää VNa 214/2007 esitetyn alemman ohjearvon, 5 mg/kg. 
	-

	Pilaantuneen maaperän kunnostus toteutettiin 10.-20.11.2008. Alueelta poistettiin kynnysarvon (1 mg/kg) ylittäviä pilaantuneita maita yhteensä 915,92 tonnia. Ylemmän ohjearvon ylittäviä tolueenipitoisuuksia ei havaittu. Pilaantuneet maa-ainekset kuljetettiin luvanvaraiselle vastaanottopaikalle. 
	-
	-

	Kunnostuksen jälkeen otettujen jäännpitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet alittivat laboratorioanalyysissä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvotason. Alue kunnostettiin Uudenmaan ympäristeskuksen päätsen No YS 1275/16.9.2008 määräysten mukaisesti. 
	-
	-


	Pohjavesitarkkailu 2004–2010 
	Pohjavesitarkkailu 2004–2010 
	Kohteessa on otettu pohja-/pintavesinäytteitä vuodesta 2004 alkaen, mutta pääasiallinen pohjavesitarkkailun näytteenotto toteutettiin vuosina 2008–2010. Tarkkailussa on ollut mukana neljä pohjavesipistettä, kolme pohjaveden havaintoputkea (PV A, PV B ja PV C) ja yksi käyttä poistettu kaivo (KAIVO). 
	-
	-

	Ennen vuoden 2008 kunnostustden alkua otettiin marraskuussa vesinäytteet pohjavesiputkista PV A ja PV B ja alueella olevasta kaivosta. Kunnostustden jälkeen helmikuussa 2009 otettiin vesinäytteet pohjavesiputkista PV A ja PV B. Kunnostustden yhteydessä kaivo poistettiin, joten siitä ei voitu ottaa näytettä. Molemmilla näytteenottokerroilla pohjavesiputki PV C oli kuiva. 
	Kaikista näytteistä analysoitiin metallit (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Fe, Zn, V), –C, C–C sekä summapitoisuus C–C. Tämän lisäksi, mar–C, bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit sekä TEX-summapitoisuus. 
	MTBE/TAME, ljyhiilivedyt C
	10
	21
	21
	40
	10
	40
	-
	raskuussa 2008 otetuista näytteistä analysoitiin mys jyhiilivedyt C
	5
	10

	Kunnostusalueella olleesta kaivosta marraskuussa 2008 otetussa vesinäytteessä todettiin laboratorioanalyysissä tolueenia 21 000 µg/l, etyylibentseeniä 7 µg/l ja ksyleenejä 36 µg/l. Bentseenin pitoisuus oli alle laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan. Pohjavesiputkista PV A ja PV B otetuissa näytteissä ei todettu kummallakaan näytteenottokerralla tolueenia, etyylibentseeniä, ksyleenejä tai bentseeniä laboratorion analyysimenetelmän määritysrajat ylittäviä pitoisuuksia. 
	-

	Kaivosta 2008 otetussa näytteessä todettiin jyhiilivetyjakeiden C5-C10 pitoisuus 21 000 µg/l, jakeiden C10-C21 pitoisuus 2 300 µg/l ja jakeiden C21-C40 pitoisuus 690 µg/l. Pohjavesiputkesta PV A otetussa näytteessä todettiin jyhiilivetyjakeiden C21-C40 pitoisuus 50 µg/l. Helmikuussa 2009 otetussa näytteessä pitoisuus oli 70 µg/l. Pohjavesiputkesta PV B 2008 otetun näytteen jyhiilivetyjen C21-C40 pitoisuus alitti laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan. Helmikuussa 2009 otetussa näytteessä todettiin pi
	-
	-
	-

	Pohjavesiputkista PV A ja PV B otetuissa vesinäytteissä ei todettu laboratorion analyysimenetelmän ylittäviä jyhiilivetyjakeiden C5-C10 tai jakeiden C10-C21 pitoisuuksia. Pohjavesitarkkailua jatkettiin kahdella näytteenottokerralla 2009. Kummallakaan kerralla vesinäytteissä ei todettu merkkejä tolueenista tai jyhiilivedyistä. Pohjavesiputki PV C oli kuiva molemmilla näytteenottokerroilla. 
	-
	-

	Uudenmaan ELY-keskus antoi luvan tarkkailun lopettamiseen kirjeessään 8.9.2010 (UUDELY/884/07.00/2010). 
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Kunnostus 2018 
	Vuonna 2016 toteutettiin pohjatutkimusten ja pienen muutostyn suunnittelun yhteydessä maaperätutkimus, jossa tolueenin pitoisuudet ylittivät alemman ohjearvon yhdessä pisteessä suunnitellun rakennuksen alla. 
	-
	-

	Alue kunnostettiin Uudenmaan ELY-keskuksen lupapäätsen (24.3.2017, UUDELY/2008/2017) mukaisesti. Päätsessä edellytettiin poistettavaksi maa-aines rakennuksen laajennuksen alueelta, jonka tolueenipitoisuus ylittää VNa (214/2007) mukaisen alemman ohjearvon. Muilta alueilta edellytettiin poistettavaksi maa-ainekset, joiden tolueenipitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. 
	-

	Kunnostus toteutettiin massanvaihdolla 19.–29.11.2018. Kiinteisttä poistettiin yhteensä noin 293 tonnia maamassoja, joista oli havaittu sekä alemman että ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia tolueenia. Haitta-ainepitoiset maat toimitettiin luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Kaivannosta poistettiin my pieni määrä vettä imuautolla. 
	Kunnostuksen jälkeen otettujen jäännspitoisuusnäytteiden tolueenin ja muiden BTEXyhdisteiden sekä jyhiilivetyjen pitoisuudet alittivat VNa (214/2007) mukaisen kynnysarvon. Kunnostuksessa saavutettiin kunnostustavoitteet (Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto (28.2.2019, UUDELY/2008/2017), eikä alueella ole tarvetta jatkotoimenpiteisiin, ei puhdistustarvetta eikä käyttajoitetta. 
	-
	-
	-


	VTT Bioruukin toimintaan liittyvät luvat ja ilmoitukset 
	VTT Bioruukin toimintaan liittyvät luvat ja ilmoitukset 
	Tällä hetkellä kiinteistlä toimii VTT:n Vihreän kemian keskus / VTT Bioruukki, joka on tutkimusja pilotointikeskus, jossa toimivat mm. kaasutus- ja pyrolyysilaitteistot. 
	-

	Bioruukilla on jätemateriaalin kaasutusta koskeva Etelä-Suomen aluehallintoviraston koetoimintapäät. 
	-

	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on antanut päätsen (22.1.2016) kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista kiinteistlä. 
	-
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukinmestarintie 9 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Aikaisempi palavan nesteen varasto (Hempel Oy) MATTI: Tarkista selvitystarve Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
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	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-7-15 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	BPW Kraatz Finance Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	24 625 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1975 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	120298: Tarkista selvitystarve X Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Selvitystarve □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Hempel Oy 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Nykyinen toimija kiinteistlä on BPW Kraatz Oy, jonka toimialaan kuuluvat mm. kuljetuskaluston huollot, korjaukset ja varaosapalvelut. 
	-




	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Kiinteistlä on ollut palavien nesteiden vähäistä varastointia Hempel Oy:n toimesta. Kyseinen toiminta kiinteistlä on loppunut. Ei tarkempaa tietoa, ovatko polttonesteiden säili vielä maassa vai poistettu. Maaperän pilaantuneisuutta ei tiettävästi ole tutkittu. 
	-
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukinmestarintie 10 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Fortumin Kivenlahden lämpeskus; Tutkimuksia 2014, 2015 ja 2018. Ei todet-tua pilaantuneisuutta; MATTI: Tarkista selvitystarve Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-8-1 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Fortum Power and Heat Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	21562 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	YT3, kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialue Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 
	-


	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuodet 1975, 1983, 1992, 1995, 2010 ja 2018 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	120300: Toimiva kohde / Tarkista X Lisätietoja alla selvitystarve/ Selvitystarve 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Toimiva kohde / Tarkista selvitys□ Lisätietoja alla tarve/ Selvitystarve 
	-


	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Lämpeskus on ollut toiminnassa 1970-luvulta lähtien. 
	-


	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Kiinteistlä toimii Fortumin Kivenlahden lämpeskus 
	-




	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Kiinteistlä sijaitsee lämpaitosrakennus, jossa on kattilahalli sekä toimisto- ja varastotiloja. Lisäksi kiinteistlä on jäähdytyslaitos varageneraattoreineen ja siihen liittyvine jysäilineen, varastoalueita sekä kevyen polttojyn/raskaan polttojyn varastointia varten 1 000 m:n ljysäilija siihen liittyvä jyn purkausalue. 
	-
	-
	3

	Kiinteistlä on aiemmin ollut my 10 000 m:n jysäilikevyen polttojyn/raskaan polttojyn varastointiin. 
	3

	Kyseisen jysäilin alueelle on rakenteilla pellettipolttoaineen varastorakennus, koska tulevaisuudessa lämpaitos muutetaan pellettitoimiseksi. 
	-

	Maaperätutkimukset 2014 ja 2015 
	Kohteessa on toteutettu maaperän pilaantuneisuustutkimuksia vuosina 2014 ja 2015 (Ramboll Finland Oy, 2015). 
	Tutkimukset 4.–5.9.2014 kohdennettiin kohteen toimintahistorian ja kohdekäynnin havaintoihin perustuen mahdollisille riskialueilla. Alueelle otettiin maanäytteet porakonekaira-avusteisesti seitsemästä tutkimuspisteestä. 10 000 m:n jysäili purkamisen jälkeen 10.4.2015 säilin alta otettiin kokoomanäytteet kolmesta eri kohdasta. 
	-
	3
	-

	Tutkimuksissa ei todettu VNa (214/2007) mukaisten kynnysarvotasojen ylittäviä haitta-ainepitoi–C) tai metallien osalta. 
	-
	suuksia jyhiilivetyjen (>C
	10
	40

	Tutkimusten perusteella alueella ei ole pilaantunutta maa-ainesta, ei maaperän kunnostustarvetta eikä tarvetta lisätutkimuksille. 
	Maaperätutkimukset 2018 
	Kohteessa toteutettiin pilaantuneisuustutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää mahdollista pilaantuneisuutta purettujen rakennusten alapuolisen maaperän sekä alueelle suunniteltujen rakennusten alapuolisen maaperän osalta (Ramboll Finland Oy, 2018). 
	-
	-

	Maanäytteitä (8 kpl) otettiin yhteensä kahdeksasta koekuopasta kokoomanäytteinä. Näytteistä –C (4 kpl). 
	analysoitiin laboratoriossa metallit ja puolimetallit (4 kpl) ja jyhiilivedyt C
	10
	40

	Vain yhdessä maanäytteessä todettiin VNa (214/2007) mukaisten kynnysarvotasojen ylitys arseenin osalta (8,2 mg/kg kynnysarvon ollessa 5 mg/kg). Maanäytteissä todetut jyhiilivetypitoisuudet –C) eivät ylittäneet kynnysarvoja. 
	-
	(C
	10
	40

	Tutkimusten perusteella alueella ei ole pilaantunutta maa-ainesta, ei maaperän kunnostustarvetta eikä tarvetta lisätutkimuksille. 

	Muita huomioita 
	Muita huomioita 
	Kiinteistle on sijoitettu 5700 m pohja- ja lentotuhkaa jätehuoltoilmoituspäätsellä (02366/93/761, 24.6.1993) 
	3
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukinmestarintie 12 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Vuonna 1975 rakennetussa kiinteistsä on ollut useita toimijoita mm. kemikaa-lien valmistusta ja kirjapaino Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
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	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-12-1 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	KiinteistOy Espoon Ruukinmestarintie 12 c/o Isänn.tsto Holmstrm 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	8070 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1975 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	120299: Selvitystarve / Tarkista □ Lisätietoja alla selvitystarve 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Selvitystarve □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Kiinteistlä on toiminut kirjapaino ja kemikaaleja valmistava Bycos Oy. 
	-


	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Useita vuokralaisia, mm. Ecosir Group Oy, jonka toimialaa ovat rakennusten ja kaupunkiympäristn logistiset tyhjiiirtoratkaisut pyykki- ja jätesiirroissa. 
	-
	-




	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukintie 1-3 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Pakkauspaino 2003 saakka; Tutkimus poistettujen jysäiliden alueella 2002, ei todettu pilaantuneisuutta. Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
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	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-2-4 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Ofinova Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	14 438 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	K-2; toimisto, -ympäristhäiritä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1977 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei puhdistustarvetta X Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Kiinteistlä on toiminut Pakkauspaino vuoteen 2003 saakka. 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Kiinteistlä toimii tällä hetkellä useita vuokralaisia, mm. Espoonlahden Lukko ja Lasi Oy sekä CrossFit 8000. 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Kiinteistlä on toiminut Pakkauspaino vuoteen 2003 saakka. Kyseiseen toimintaan liittyen on toteutettu pilaantuneisuustutkimus 7.8.2002 poistettavien varavoimakoneen jysäiliden alueella (Suomen IP Tekniikka Oy). Kahdessa tutkimuspisteessä ei todettu jyhiilivetypilaantuneisuutta (ks. kuva alla). 
	-
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	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Tutkimuspisteet P1 ja P2 (Suomen IP Tekniikka, 2002). 
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	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukintie 7 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Autokorjaamotoimintaa Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
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	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-13-6 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristoimi 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	44843 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T4, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1981 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Tietoa aiemmista vuokralaisista ei ole saatavilla. 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Kiinteistlä toimii tällä hetkellä Atoy Oy:n autohuolto. 
	-




	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukintie 8 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Honeywell Oy: Tutkimus 2005, todettu jypilaantuneisuutta; Biltema-tavaratalo: kemikaalien varastointia; Parkkialueella hyynnetty betoni- ja tiilijätettä Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-1-1 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Biltema Real Estate Finland Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	25052 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	ALT4; liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialue. 
	-


	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuodet 2008 ja 2011 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Selvitystarve X Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Honeywell Oy 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Kiinteistllä sijaitsee tällä hetkellä Bilteman liiketila, jolla on Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pääts kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista. 
	-
	-




	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Kiinteistn parkkialueelle on Espoo/YKE valvontarekisterin tietojen mukaan sijoitettu 4 000 tonnia betoni- ja tiilijätettä. 
	Kiinteistlä on tehty maaperän pilaantuneisuusselvitys 29.8.2005 (Ramboll). Kahdesta tehdystä tutkimuspisteestä toisessa havaittiin jyhiilivetyjä 4400 mg/kg. Maaperän puhdistamisesta ei ole tietoa. 
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Figure

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukintie 10 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Ent. Nordico-trading Oy; Täyttmaata jonka puhtaus selvitettävä. Nyk. SRV Inf-ralle vuokrattu maa-ainesvarastoalue, ollut käytsä vuodesta noin 2015…2017. Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-4-10 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristoimi 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	21217 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	KM-1; Liikerakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Ei rakennuksia 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Selvitystarve □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmin vuokralla Nordico-trading Oy 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Kiinteistlä on vuodesta 2015…2017 toiminut SRV Infran maa-ainesvarasto. 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukintie 11 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Oy Sinebrychoff Ab, entinen tankkaus- ja säilialue, dieselsäili poisto; Tutki-mus 2009, kunnostus 2010; MATTI: Palsta 1 (Maankäyttajoite), nyk Rudus Oy maa-ainesvarasto Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-13-2 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Oy Sinebrychoff Ab 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	68 587 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T4, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	-

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	20002209: 49-42-13-2 Palsta 1 X Lisätietoja alla (Maankäyttajoite) / Ei puhdistustarvetta 
	-


	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei puhdistustarvetta / Maankäytta□ Lisätietoja alla joite/Kunnostettu, mutta alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhdistustavoitteen ylittäviä maita 
	-
	-


	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Osa aikaisempaa Oy Sinebrychoff Ab:n varastoaluetta 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Rudus Oy maa-ainesvarasto 


	Lisätiedot: Oy Sinerbychoff Ab:n alueella teettämä tutkimus 2009 
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Kiinteistlä on aikaisemmin ollut Oy Sinerbychoff Ab:n varasto. Kohteessa on toteutettu maaperän pilaantuneisuustutkimuksia vuonna 2009. Tuolloin kiinteistt 49-42-13-2 ja 49-42-13-11 kuuluivat samaan kiinteist 49-42-13-2. Nykyisten kiinteistajausten mukaan tutkimukset ulottuivat mys kiinteistn 49-42-13-11 puolelle. 
	-
	-

	Kiinteistn alueella otettiin maanäytteitä yhteensä 17 näytepisteestä. Maaperässä todettiin jyhiilivedyillä pilaantunutta maata entisellä tankkaus- ja säilialueella. 
	-

	Kunnostus 2010 
	Uudenmaan ympäristeskus antoi kunnostuspäätsen No YS 1697/30.12.2009. Kunnostusta–C) ja raskaille ljyjakeille (>C–C) valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädetyt ylemmät ohjearvotasot. 
	-
	voitteeksi asetettiin ljyhiilivetyjen keskitisleille (>C
	10
	21
	21
	40
	-

	Alueella toteutettiin pilaantuneen maaperän kunnostusttä 23.6.–1.7.2010 välisenä aikana. Kunnostus sijoittui nykyisen kiinteistn 49-42-13-2 palstalle 1. 
	-

	Kohteesta poistettiin jyhiilivedyillä pilaantuneita maa-aineksia yhteensä noin 367 tonnia, josta ongelmajätteen osuus oli 95 tonnia ja voimakkaasti pilaantuneiden maiden osuus 272 tonnia. 
	Kaivun jälkeen alueelta mitattiin jäännpitoisuuksia laboratoriossa yhteensä viidestä näytepisteestä kaivannon pohjasta ja seinämiltä. Kunnostustavoitteena ollut valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ylempi ohjearvo ylittyi yhdessä seinämänäytteessä jyhiilivetyjakeiden keskitisleiden osalta. Kunnostuksen loppuraportissa (30.9.2010) olevan riskitarkastelun mukaan maahan jääneen jyn ei katsota kuitenkaan aiheuttavan ympärist tai terveysriskiä tai muuta haittaa. 
	-
	-

	Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristeskus tarkasti sille toimitetun kunnostuksen loppuraportin ja antoi hyväksymiskirjeen 7.7.2011 (UUDELY/1063/07.00/2010). Kiinteistn 49-42-13-2 palstalle 1 on merkitty maankäyttajoite, johtuen maaperään jääneiden valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ja ylemmän ohjearvon ylittävistä jyhiilivetyjen keskitisleiden –C) pitoisuuksista. Alueella ei ole tällä hetkellä tarvetta muihin maaperän kunnostustoimenpiteisiin, mutta alueelle jääneiden haitta-ainepito
	-
	-
	(C
	10
	21
	-
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Artifact
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Raasilanmäki 3 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Tieto GDC:n varavoimakoneet; maaperää tutkittu 2009, jolloin kiinteist 49-42-13-2 ja 49-42-13-11 kuuluivat samaan kiinteist 49-42-13-2. Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-13-11 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Tieto Information 123 Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	40 000 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T4, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuodet 1973, 1984, 2013 ja 2017 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä, X Lisätietoja alla Vuoden 2009 tutkimukset mainitaan MATTI raportissa 20002209 koskien kiinteist 49-42-13-2 
	-


	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Tutkimussuositus maankäyt □ Lisätietoja alla muuttuessa 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Tietoa aiemmista vuokralaisista ei ole saatavilla. 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Tieto Finland Oy 


	Lisätiedot: Oy Sinerbychoff Ab:n alueella teettämä tutkimus 2009 
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Kiinteistlä on aikaisemmin ollut Oy Sinerbychoff Ab:n varasto. Kohteessa on toteutettu maaperän pilaantuneisuustutkimuksia vuonna 2009. Tuolloin kiinteistt 49-42-13-2 ja 49-42-13-11 kuuluivat samaan kiinteist 49-42-13-2. Nykyisten kiinteistajausten mukaan tutkimukset ulottuivat mys kiinteistn 49-42-13-11 puolelle. 
	-
	-

	Kiinteistn alueella otettiin maanäytteitä yhteensä 17 näytepisteestä. Maaperässä todettiin jyhiilivedyillä pilaantunutta maata entisellä tankkaus- ja säililueella, joka sijaitsi kiinteist 49-42-132 alueella. Ko. alue kunnostettiin 2010, ks. tarkemmin kiinteist Ruukintie 11 koskeva kiinteistkortti. 
	-
	-
	-


	Muita huomioita 
	Muita huomioita 
	Tieto GDC:llä on Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen päät kemikaalien vähäisestä varastoinnista sekä ympäristupa/ilmoitus 49-2017-1. 
	-
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Tillinmäentie 1 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Riskitoimintoja, mm. autokorjaamoita ja pienteollisuutta vuodesta 1973 lähtien. Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-11-5 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	KiinteistOy Espoon Ruukintie 20 c/o Sagax Finland Asset Management Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	21 103 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuodet 1973, 1976 ja 1999 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Tietoa aiemmista vuokralaisista ei ole saatavilla 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Useita vuokralaisia, esim. WG Service, Informa, Wilo Finland, HORT AUTO, InCar, Mapei, AutoDent, Repak 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Kiinteistlä on ollut monenlaisia riskitoimintoja, muun muassa autokorjaamoita, rengasliikkeitä, laitehuoltoa, metalli- ja muovituotteiden valmistusta sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Sagax Finland Oy on vuokrannut Espoon kaupungilta pysäkntialueen kiinteistn pohjoispuolella (ks. kuva alla). 
	-
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	Figure
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Artifact
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Tillinmäentie 3 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Riskitoimintoja, mm. autokorjaamoita Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-11-6 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	KiinteistOy Espoon Ruukintie 20 B c/o Aberdeen Asset Mgmt Finland Oy 
	-


	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	13964 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 2009 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Tietoa aiemmista vuokralaisista ei ole saatavilla. 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Useita vuokralaisia, mm. TÜV Nord Finland, Ivera, Wellness@Balance Finland, Tip Top Auto, ASTQ Supply House, Kivenlahden Autopesu, Kalke & Malila Autohuolto ja Bilisti 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Kiinteistlä on ollut useita riskitoimintoja, mm. autokorjaamoita. 
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Tiilismäki 7 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Aikaisempi graafinen teollisuuslaitos; nyk. muovialan yritys. Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-100-3 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Oy Toppi Ab 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	2 845 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	TY; ympäristhäiritä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. 
	-


	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuodet 1989 ja 1991 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Selvitystarve □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Kiinteistlä on toiminut aiemmin graafinen teollisuuslaitos. 
	-


	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Kiinteistllä toimii tällä hetkellä kiinteist omistaja Oy Toppi Ab. 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Toiminta ulottuu kiinteistlle 49-42-100-4 ja 49-42-100-5, joita ei ole merkitty rekistereihin. 
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukintie 4 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Rautakauppa, rakennettu vuonna 1978 Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-1-3 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Starkki Property Oy c/o DT Finland Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	6 018 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	ALT4; liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialue. 
	-


	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuodet 1978 ja 2009 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Ei tiedossa 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Nykyisin kiinteistlä toimii STARK Espoo Kivenlahti. 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Kiinteisthtion lisäksi vuokrannut kaksi varastoaluetta Espoon kaupungilta (kuva alla). 
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Artifact
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukintie 2 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: 1980 rakennettu teollisuus- ja pienteollisuustalo, ei tarkempaa tietoa  historiasta Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-1-4 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Soundline Oy c/o Nurkki 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	5 972 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	K-1; liike- ja toimisto- sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1980 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	-

	Ei tiedossa 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Electro Waves Oy 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
	VAHANEN ENVIRONMENT OY Espoo Lahti Tampere +358 20 769 8698 Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
	•
	•
	•
	www.vahanen.com 
	•

	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukintie 6 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Vuonna 1979 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-1-5 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	KiinteistOy Joensuun Kauppatalot 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	8 253 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	KTY-1; toimitilarakennusten korttelialue. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1979 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	-

	Ei tiedossa 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Nyk. Veljekset Halonen Oy Keskusvarasto. 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
	VAHANEN ENVIRONMENT OY Espoo Lahti Tampere +358 20 769 8698 Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
	•
	•
	•
	www.vahanen.com 
	•

	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukintie 5 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Päällystämätn varikkoalue noin vuodesta 2011…2013. Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-3-1 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	KiinteistOy Espoon Ruukintie 5 c/o Urheiluopistosääti
	-


	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	3 993 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	TY-1; ympäristäiriä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. 
	-


	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Ei rakennuksia 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Ei tiedossa 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Ei tiedossa 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Päällystämätn varikkoalue vuodesta 2011…2013. Aikaisemmin metsää. 
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukintie 18 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: 1971 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-11-4 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	KiinteistOy Espoon Ruukintie 18 c/o AAM Finland Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	16 503 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuodet 1971 ja 2008 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Ei tiedossa 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Mm. Onninen Oy ja Rostek Tekniikka Oy 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
	VAHANEN ENVIRONMENT OY Espoo Lahti Tampere +358 20 769 8698 Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
	•
	•
	•
	www.vahanen.com 
	•

	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukinkuja 1 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: 1984 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-5-2 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	KiinteistOy Espoon Ruukinkuja 1 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	2 204 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	ALT2; liike- ja teollisuusrakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1984 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Ei tiedossa 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Endeas Oy, joka toimittaa mm. aurinkopaneelien testauslaitteita on toiminut kiinteistlä vuodesta 2009. 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukinkuja 9 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Rakentamaton tontti, ollut varastokäytsä ainakin vuodesta 2001. Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-6-3 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Asuntosäätin Kiinteist Oy c/o Asuntosääti

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	1 368 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	KTV; liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	-

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Ei tiedossa 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Ei tiedossa 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Rakentamaton tontti, ollut varastokäytsä ainakin vuodesta 2001. 
	VAHANEN ENVIRONMENT OY Espoo Lahti Tampere +358 20 769 8698 Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukinmestarintie 11 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: 1978 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-7-3 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Camfil Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	4 049 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1978 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Ei tiedossa 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Nyk. Camfil Oy 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
	VAHANEN ENVIRONMENT OY Espoo Lahti Tampere +358 20 769 8698 Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
	•
	•
	•
	www.vahanen.com 
	•

	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Tiilenvalajantie 6 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: 1976 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-7-4 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	RR-Promotion Oy 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	4121 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1976, laajennus 2011 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Ei tiedossa 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	AD Autolider ja HelppoKatsastus 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
	VAHANEN ENVIRONMENT OY Espoo Lahti Tampere +358 20 769 8698 Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukinkuja 4 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: 1980 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-7-8 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	KiinteistOy Ruukinkuja 4 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	4630 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1980 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Ei tiedossa 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Useita vuokralaisia 



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
	VAHANEN ENVIRONMENT OY Espoo Lahti Tampere +358 20 769 8698 Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
	•
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	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Ruukinmestarintie 5 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: 1973 rakennettu teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	49-42-7-14 

	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Oy Orient-Occident Ltd 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	10 152 m2 

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	T2, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 14.09.2021 saakka. 

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	Rakennusvuosi 1973 

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	Ei rekisterissä □ Lisätietoja alla 

	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Espoo/YKE valvontarekisteri: 
	Ei tietoa maaperän tilasta □ Lisätietoja alla 

	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Ei tiedossa 

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Oy Orient-Occident Ltd, toimialana lattianpäällysteiden ja mattojen myynti ja maahantuonti 
	-




	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	-
	VAHANEN ENVIRONMENT OY Espoo Lahti Tampere +358 20 769 8698 Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
	•
	•
	•
	www.vahanen.com 
	•

	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Artifact

	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Tiealue Tiiliskiventie 5 kohdalla 
	Riskiluokka: 2. Kohonnut, Tunnistettuja riskejä, tutkimustarve maankäyt muuttuessa Peruste: Viereisen kiinteist (49-451-3-128, Tiiliskiventie 5) omakotitalon jyvahingon yhteydessä mahdollisesti valunut jyä alueelle. Kunnostus 2014 rajautunut kaava-alueen (tien) rajaan. Riskiluokat: 1. Matala, 2. Kohonnut, 3. Korkea 
	Table
	TR
	TH
	Artifact

	TD
	Artifact


	Kiinteistunnus: 
	Kiinteistunnus: 
	Tiealue 49-42-9901-0 kiinteistn 49-451-3-128 länsipuolella 
	-


	Omistaja: 
	Omistaja: 
	Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristoimi 

	Tontin pinta-ala: 
	Tontin pinta-ala: 
	-

	Asemakaavatiedot: 
	Asemakaavatiedot: 
	-

	Tiedot rakennuksista: 
	Tiedot rakennuksista: 
	-

	MATTI-rekisteri: 
	MATTI-rekisteri: 
	20005744: Ei puhdistustarvetta / Ei □ Lisätietoja alla käyttajoitetta 

	Espoon kaupungin ympäristeskus: 
	Espoon kaupungin ympäristeskus: 
	-

	Ei puhdistustarvetta / Ei käyttajoi□ Lisätietoja alla tetta 
	-


	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	Aiemmat vuokralaiset / toiminnot: 
	-

	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	Vuokralaiset / toiminnot 2019: 
	-



	Lisätiedot: 
	Lisätiedot: 
	Osoitteessa Tiiliskiventie 5 sijaitsevalla kiinteistlä 49-451-3-128 tehtiin 5.12.2014 omakotitalon kattoremonttia, jonka yhteydessä nosturi kallistui ja sen polttoainetankista valui maaperään noin100 litraa dieseljyä. Öljyvahingon jälkeen pelastuslaitos teki kohteessa jyntorjuntatoimenpiteitä. 
	-

	Pilaantunut maaperä kunnostettiin massanvaihtona 8.12.2014. Pilaantuneen maaperänkunnostusta koskeva loppuraportti toimitettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristeskukselle 19.1.2015. Loppuraportin mukaan vahinkoalueelta kaivettiin kaivinkoneella pilaantuneet pintamaat enintään noin 0,5 m syvyydelle Tiiliskiventien asfaltoituun katualueeseen (kiinteist: 49-429901-0, Saunalahden kadut) asti. 
	-
	-
	-
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava Ympäristiskiselvitys,Kiinteistkortit 
	Espoon kaupunki ENV1715 11.11.2019 
	Kunnostuksen yhteydessä poistettiin kaivamalla yhteensä 24,34 t jyllä pilaantuneita maa-aineksia, jotka toimitettiin käsiteltäviksi Suomen Erityisjäte Oy:lle Kiimassuon jätekeskukseen Forssaan. 
	-

	Pilaantuneiden maa-ainesten poiston jälkeen kaivualueen pohjasta ja reunasta otettiin kokoomanäytteinä kaksi jäännpitoisuusnäytettä, joista analysoitiin laboratoriossa jyhiilivetyjakeiden >C10-C21 ja >C21-C40 pitoisuudet. Laboratorion analyysitulosten perusteella jäännpitoisuusnäytteissä ei todettu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvotason (300 mg/kg) ylittäviä pitoisuuksia ljyhiilivetyjakeita (>C10-C40). 
	-
	-

	Öljyvahinkoalueen maaperän kunnostusta koskeva loppuraportti toimitettiin Uudenmaan ELYkeskukselle 19.1.2015. Uudenmaan ELY-keskuksen päätsen mukaan kunnostetulla alueella ei ole tarvetta muihin maaperän kunnostustoimenpiteisiin (UUDELY/318/2015, 28.1.2015). 
	-
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	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava 2 (4) Ympäristiskiselvitys 
	EVN1715 11.11.2019 
	LIITE 2 
	Pohjavesinäytteet, kenttähavainnot ja analyysitulokset 
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	Figure


	TR
	Viitearvot 
	Alkuaineet, liukoiset 
	Aromaattiset hiilivedyt (BTEX) 
	Polyaromaattiset hiilivedyt  (PAH-yhdisteet) 

	Pistetunnus 
	Pistetunnus 
	Näytteenotto pvm 
	Veden pinnankorkeus N2000 Z 
	-

	Aistiha v. 0…3 
	Havainnot 
	Pohjaveden laadun vertailuarvot pohjavesialueilla (Ympäristallinnon ohjeita 6/2014) Pohjaveden ympäristaa unormi (VNa 1040/2006, 341/2009) Juomaveden (pohjavesi) otto-/käyttaikka (Ympäristallinnon ohjeita 6/2014, STMa 401/2001) 
	Antimo ni Sb 20 2,5 5 µg/l 
	Arseeni As 10 5 10 µg/l 
	Elohop ea Hg 6 0,06 1 µg/l 
	Kadmiu m Cd 3 0,4 5 µg/l 
	Koboltti Co 5 2 − µg/l 
	Kromi Cr 50 10 50 µg/l 
	Kupari Cu 2 000 20 2 000 µg/l 
	Lyijy Pb 10 5 10 µg/l 
	Molybdeeni Mo 70 − − µg/l 
	-

	Nikkeli Ni 70 10 20 µg/l 
	Sinkki Zn 1 500 60 − µg/l 
	Vanadii ni V 30 − − µg/l 
	Tina Sn − − − µg/l 
	Barium Ba --µg/l 
	Bentsee ni 10 0,5 1 µg/l 
	Toluee ni 700 12 − µg/l 
	Etyylibentsee ni 300 1 − µg/l 
	-

	m+pksyleen i − − − µg/l 
	-

	oksyleen i − − − µg/l 
	-

	Ksyleen it 500 10 − µg/l 
	(B)TEX − − − µg/l 
	Antraseeni − 60 − µg/l 
	-

	Asenafteeni 180 − − µg/l 
	-

	Asenaftyleeni − − − µg/l 
	-

	Bentso(a)antraseeni − − − µg/l 
	-
	-

	Bentso(a)pyree ni − 0,005 − µg/l 
	-

	Bentso(b)fluora n-teeni − − − µg/l 
	-

	Bentso(g,h,i)peryleen i − − − µg/l 
	-
	-

	Bentso(k)fluoranteeni − − − µg/l 
	-
	-

	Dibentso(a,h)antraseeni − − − µg/l 
	-
	-

	Fenantreeni − − − µg/l 
	-

	Fluoranteeni − − − µg/l 
	-

	Fluoree ni − − − µg/l 
	Indeno(1,2,3c,d)pyreeni − − − µg/l 
	-
	-
	-

	Kryseeni − − − µg/l 
	Naftaleeni 60 1,3 − µg/l 
	Pyreeni − − − µg/l 
	PAH, 16 yhdisteen summa 
	PAH, karsinogeeniste n yhdisteiden summa − − − µg/l 
	PAH, muiden yhdisteiden summa 
	4 PAHyhdisteen summa − 0,05 − µg/l 
	-


	VAHPV1 
	VAHPV1 
	29.8.2019 
	12,15 
	0 
	Harmaanruskea väri, melko paljon kiintoainesta, hajuton. 
	< 2,5 
	1,5 
	< 0,01 
	< 0,4 
	0,78 
	< 3 
	1,2 
	< 1 
	6,4 
	6,19 
	< 5 
	< 5 
	< 5 
	26,3 
	< 0,2 
	< 0,5 
	< 0,1 
	< 0,2 
	< 0,1 
	< 0,3 
	< 1,1 
	< 0,02 
	< 0,29 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,005 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,03 
	< 0,03 
	< 0,02 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,1 
	< 0,06 
	< 0,635 
	< 0,65 
	< 0,57 
	< 0,04 

	VAHPV2 
	VAHPV2 
	29.8.2019 
	12,44 
	0 
	Harmaanruskea väri, melko paljon kiintoainesta, hajuton. 
	< 2,5 
	3,5 
	< 0,01 
	< 0,4 
	0,66 
	< 3 
	1,9 
	< 1 
	6,2 
	4,78 
	< 5 
	< 5 
	< 5 
	47,3 
	< 0,2 
	< 0,5 
	< 0,1 
	< 0,2 
	< 0,1 
	< 0,3 
	< 1,1 
	< 0,02 
	< 0,12 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,005 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,03 
	< 0,03 
	< 0,02 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,1 
	< 0,06 
	< 0,465 
	< 0,065 
	< 0,4 
	< 0,04 

	VAHPV3 
	VAHPV3 
	29.8.2019 
	7,70 
	0 
	Harmaanruskea väri, melko paljon kiintoainesta, hajuton. 
	< 2,5 
	1,7 
	< 0,01 
	< 0,4 
	< 0,5 
	< 3 
	< 1 
	< 1 
	6,2 
	2,67 
	< 5 
	< 5 
	< 5 
	46,7 
	< 0,2 
	< 0,5 
	< 0,1 
	< 0,2 
	< 0,1 
	< 0,3 
	< 1,1 
	< 0,02 
	< 0,37 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,005 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,03 
	< 0,03 
	< 0,02 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,1 
	< 0,06 
	< 0,715 
	< 0,065 
	< 0,65 
	< 0,04 

	1834 
	1834 
	29.8.2019 
	7,90 
	1 
	Väri muuttui pumppauksen aikana harmaasta ruskeaksi, ja lopulta värittäksi. Lievä rikkivedyn haju. 
	< 2,5 
	1,3 
	< 0,01 
	< 0,4 
	< 0,5 
	< 3 
	< 1 
	< 1 
	< 1 
	< 1 
	< 5 
	< 5 
	< 5 
	64,1 
	< 0,2 
	< 0,5 
	< 0,1 
	< 0,2 
	< 0,1 
	< 0,3 
	< 1,1 
	< 0,02 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,005 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,03 
	< 0,03 
	< 0,02 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,1 
	< 0,06 
	< 0,355 
	< 0,065 
	< 0,29 
	< 0,04 

	1981 
	1981 
	29.8.2019 
	7,90 
	1 
	Väri muuttui pumppauksen aikana mustasta tummanharmaaksi. Lievä jyn haju. 
	< 2,5 
	< 1 
	< 0,01 
	< 0,4 
	1,56 
	< 3 
	< 1 
	< 1 
	< 1 
	5,33 
	< 5 
	< 5 
	< 5 
	10,1 
	< 0,2 
	< 0,5 
	< 0,1 
	< 0,2 
	< 0,1 
	< 0,3 
	< 1,1 
	< 0,02 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,005 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,03 
	< 0,03 
	< 0,02 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,1 
	< 0,06 
	< 0,355 
	< 0,065 
	< 0,29 
	< 0,04 

	1985 
	1985 
	29.8.2019 
	7,70 
	1 
	Väri mustaa koko pumppauksen ajan, lievä jyn haju. 
	< 2,5 
	< 1 
	< 0,01 
	< 0,4 
	3,08 
	< 3 
	< 1 
	< 1 
	< 1 
	5,24 
	< 5 
	< 5 
	< 5 
	27,5 
	< 0,2 
	< 0,5 
	< 0,1 
	< 0,2 
	< 0,1 
	< 0,3 
	< 1,1 
	< 0,02 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,005 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,03 
	< 0,03 
	< 0,02 
	< 0,01 
	< 0,01 
	< 0,1 
	< 0,06 
	< 0,355 
	< 0,065 
	< 0,29 
	< 0,04 

	TR
	tulosten lukumäärä [n] laskennallinen keskiarvo: 13 laskennallinen mediaani: 13 laskennallinen minimi: 13 laskennallinen maksimi: 13 keskihajonta: 13 
	6 3 3 3 3 0 
	6 2 1 1 3,5 1 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 1 1 1 3,08 1 
	6 3 3 3 3 0 
	6 1 1 1 1,9 0 
	6 1 1 1 1 0 
	6 4 4 1 6,4 3 
	6 4 5 1 6,19 2 
	6 5 5 5 5 0 
	6 5 5 5 5 0 
	6 5 5 5 5 0 
	6 37 37 10,1 64,1 19 
	6 0 0 0 0 0 
	6 1 1 1 1 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 1 1 1 1 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 0 0 
	6 0 0 0 1 0 
	6 0 0 0 1 0 
	6 0 0 0 1 0 
	6 0 0 0 0 0 

	Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: 0 = pilaantumaton 1 = lievä 2 = kohtalainen 3 = voimakas 
	Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: 0 = pilaantumaton 1 = lievä 2 = kohtalainen 3 = voimakas 
	X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon X Tulos ylittää vertailuarvon x*    ei epätavallisia muutoksia x**  ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä 1 tulos on arvovälin ulkopuolella 


	POHJAVESINÄYTTEET Asiakas: Espoon kaupunki Kohde: Kiviruukin osayleiskaava-alu Projektinumero: ENV1715 Näytteenottaja: Mathias Alenius Näytteenottopvm 29.8.2019 Viitearvot Näytteenotto pvm Veden pinnan-korkeus N2000 Aistiha v. Havainnot Pohjaveden laadun vertailuarvot pohjavesialueilla (Ympäristallinnon ohjeita 6/2014) Pohjaveden ympäristaa unormi (VNa 1040/2006, 341/2009) Juomaveden (pohjavesi) otto-/käyttaikka (Ympäristallinnon ohjeita 6/2014, STMa 401/2001) Z 0…3 29.8.2019 12,15 0 Harmaanruskea väri, mel
	POHJAVESINÄYTTEET Asiakas: Espoon kaupunki Kohde: Kiviruukin osayleiskaava-alu Projektinumero: ENV1715 Näytteenottaja: Mathias Alenius Näytteenottopvm 29.8.2019 Viitearvot Näytteenotto pvm Veden pinnan-korkeus N2000 Aistiha v. Havainnot Pohjaveden laadun vertailuarvot pohjavesialueilla (Ympäristallinnon ohjeita 6/2014) Pohjaveden ympäristaa unormi (VNa 1040/2006, 341/2009) Juomaveden (pohjavesi) otto-/käyttaikka (Ympäristallinnon ohjeita 6/2014, STMa 401/2001) Z 0…3 29.8.2019 12,15 0 Harmaanruskea väri, mel
	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava 3 (4) Ympäristiskiselvitys 
	EVN1715 11.11.2019 
	LIITE 3 
	Pohjavesiputkikortit, näytteistetyt havaintoputket 
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	Kairakone: GM200 Asentaja: AD Puhelin: 0406416579 Asennuspäivä: 26.8.19 26.8.19 3,00 -2,00 asennuspvä X: 25479529.4338 Y: 6672207.8043 Z: 14.6986 Putken yläpään taso: 1,00 Siivilän alapään taso: -12,00 Putkimateriaali: PEH Putken halkaisija, mm: 60 / 52 Siivilän rako, mm: 0,30 Fe89 Maanpäällinen putki 1,00 Jatkoputken pituus: 4,00 Siivilän pituus: 8,00 Putken kokonaispituus: 13,00 Wmax = -2,00 Wmin = -2,00 1,00 Kyllä (X) Syvyys [m] Maalaji x 0-4 SI x 4,0 4-10 SA x 10-10,6 MR 10,6 KA x 8,0 Toimivuustesti 1mi
	Figure

	Kairakone: GM200 Asentaja: AD Puhelin: 0406416579 Asennuspäivä: 27.8.19 27.8.19 3,00 -2,00 asennuspvä X: 25479671.4289 Y: 6672096.0656 Z: 15.5937 Putken yläpään taso: 1,00 Siivilän alapään taso: -10,00 Putkimateriaali: PEH Putken halkaisija, mm: 60 / 52 Siivilän rako, mm: 0,30 Fe89 Maanpäällinen putki 1,00 Jatkoputken pituus: 2,00 Siivilän pituus: 8,00 Putken kokonaispituus: 11,00 Wmax = -2,00 Wmin = -2,00 1,00 Kyllä (X) Syvyys [m] Maalaji x 0-2 SI x 2,0 2-7.2 SA x 7.2 KA x 8,0 Toimivuustesti 1min 3min 5min
	Figure

	Kairakone: GM200 Asentaja: AD Puhelin: 0406416579 Asennuspäivä: 27.8.19 27.8.19 2,70 -1,70 asennuspvä X: 25479806.175 Y: 6671774.0121 Z: 10.0107 Putken yläpään taso: 1,00 Siivilän alapään taso: -7,00 Putkimateriaali: PEH Putken halkaisija, mm: 60 / 52 Siivilän rako, mm: 0,30 Fe89 Maanpäällinen putki 1,00 Jatkoputken pituus: 2,00 Siivilän pituus: 5,00 Putken kokonaispituus: 8,00 Wmax = -1,70 Wmin = -1,70 1,00 Kyllä (X) Syvyys [m] Maalaji x 0-5,2 SI x 2,0 5,2 KA x x 5,0 Toimivuustesti 1min 3min 5min 10min Mit
	Figure

	Artifact
	Kiviruukin osayleiskaava 4 (4) Ympäristiskiselvitys 
	EVN1715 11.11.2019 
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	PIIRUSTUKSET 
	YMP1715_01 Kiinteist, joissa selvitystarve maankäyt muuttuessa (ilmakuva) YMP1715_02 Kiinteist, joissa selvitystarve maankäyt muuttuessa (osoitekartta) YMP1715_03 Pohjaveden havaintoputket 
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	N Kiinteist, joissa selvitystarve maankäyt muuttuessa 
	49-42-11-6 49-42-11-4 
	49-42-13-2 
	49-42-13-2 

	lillinmäentie 3 Ruukintie 18 
	Ruukintie 11 
	Ruukintie 11 
	D 

	Tutkimussuositus käyttarkoituksen muuttuessa
	Tutkimussuositus käyttarkoituksen muuttuessa
	Riskitoimintoja, mm. autokorjaamoita 1971 rakennettu teollisuusrakennus, 
	Oy Sinebrychoff Ab, entinen tankkaus-ja säililue,
	ei tarkempaa historiatietoa. 

	dieselsäili poisto; Tutkimus 2009, kunnostus 201 O; 
	~MATTI-kohde
	~MATTI-kohde
	MATTI: Palsta 1 (Maankäyttajoite), nyk Rudus Oy 

	Artifact
	lillinmäentie 1 maa-ainesvarasto 
	Vuodesta 1973 riskitoimintoja, mm. ::::::::: Espoon kaupungin vuokraamat alueet autokorjaamoita 
	Lisäksi toimintaa Espoon kaupungilta Kiviruukin osayleiskaava-alue
	D
	D
	49-42-13-11

	vuokratulla alueella 
	vuokratulla alueella 
	Rasilanmäki 3 lieto GDC:n varavoimakoneet. Tutkittu 2009, jolloin tontti 

	oli osa aiempaa Sinebrychoffin tonttia, ks. 49-42-13-2 
	oli osa aiempaa Sinebrychoffin tonttia, ks. 49-42-13-2 
	49-42-6-3 


	V/\H/\NEN
	V/\H/\NEN
	Ruukinkuja 9 
	Ruukinkuja 9 

	49-42-11-3 
	Rakentamaton tontti, varastokäytsä ainakin
	Rakentamaton tontti, varastokäytsä ainakin
	Ruukinmestarintie 13 

	vuodesta 2001 ENV1715 8.11.2019 YMP1715 01
	Ruskon betoni Oy:n betoniasema 
	Ruskon betoni Oy:n betoniasema 
	Ruukinkuja 7 

	49-42-12-1 
	49-42-12-1 
	Autokorj aamotoimintaa 

	Ruukinmestarintie 12 Aiemmin Bycos Oy, Kemikaalien 
	Ruukintie 7 
	Ruukintie 7 
	Ruukintie 7 
	valmistusta ja kirjapaino 
	Autokorjaamotoimintaa 

	49-42-7-3 
	Ruukinmestarintie 11 1978 rakennettu Ruukinkuja 1 teollisuusrakennus, ei 1984 rakennettu teollisuusrakennus, tarkempaa historiatietoa ei tarkempaa historiatietoa 

	49-42-7-8
	49-42-7-4 
	49-42-7-4 

	Ruukinkuja 4 
	Ruukinkuja 4 
	liilenvalajantie 6 
	1980 rakennettu teollisuusrakennus, 
	1976 rakennettu 
	ei tarkempaa historiatietoa

	teollisuusrakennus, ei tarkempaa historiatietoa 49-42-100-3 /49-42-100-4 / 49-42-100-5 Tiealue 
	Tiilismäki 7 Viereisen kiinteist ( 49-451-3-128, 49-42-8-1 Aikaisempi graafinen teollisuuslaitos, nyk. Tiiliskiventie 5) omakotitalon jyvahingon Ruukinmestarintie 10 muovialan yritys yhteydessä mahdollisesti valunut jyä Fortumin Kivenlahden 
	L---------:::~~--:--------------alueelle. Kunnostus 2014 rajautunut
	lämpeskus. kaava-alueen (tien) rajaan. 
	IIIIIII
	IIIIIII

	Tutkimuksia 2014, 2015, 
	49-42-3-1 
	2018. 
	Ruukintie 5 
	Ei todettua pilantuneisuutta. 
	Päällystämät varikkoalue 
	49-42-2-4
	49-42-2-4

	MATTI: Tarkista selvitystarve 
	MATTI: Tarkista selvitystarve 
	vuodesta n. 2011 ...2013 
	Ruukintie 1-3 

	Pakkauspaino 2003 saakka. 
	L_____________ 

	49-42-7-15 
	Tutkimus poistettujen jysäiliden alueella 2002, 
	Tutkimus poistettujen jysäiliden alueella 2002, 
	Tutkimus poistettujen jysäiliden alueella 2002, 
	Ruukinmestarintie 9 
	ei todettu pilaantuneisuutta.


	Entinen palavan nesteen varasto (Hempel Oy). 
	49-42-7-14 49-42-14 7-2 
	MATTI: Tarkista selvitystarve 
	Ruukinmestarintie 5 Kattilalaaksontie 1 
	1973 rakennettu Kiinteistlä käytetty liuottimia Tetra Pak Oy:n toiminnan aikana. 49-42-7-10 teollisuusrakennus, ei Ruukinmestarintie 7 tarkempaa historiatietoa 
	49-42-1-4
	Vuodesta 1976 useita toimijoita, mm. 
	Ruukintie 2 
	tarrojen, kylttien ja kilpien valmistusta Ruukintie 10 
	tarrojen, kylttien ja kilpien valmistusta Ruukintie 10 
	1980 rakennettu teollisuus-ja pienteollisuustalo, 
	Aiemmin Nordico-traiding Oy, 
	ei tarkempaa tietoa historiasta

	nyk. SRV lnfra 49-42-4-8 Täyttaata, jonka puhtaus 
	nyk. SRV lnfra 49-42-4-8 Täyttaata, jonka puhtaus 
	Ruukintie 4 
	Ruukinmestarintie 2 selvitettävä 
	Ruukinmestarintie 2 selvitettävä 
	Rautakauppa, rakennettu vuonna 1978
	Entinen kirjapaino 


	49-42-1-1 
	49-42-1-1 

	Lisäksi toimintaa Espoon kaupungilta vuokratuilla alueilla 
	Lisäksi toimintaa Espoon kaupungilta vuokratuilla alueilla 
	Tutkimuksia ja kunnostuksia 2004, 2008-2009 ja 
	Ruukintie 8 

	0 100 200 m
	2018 

	Honeywell Oy: Todettu jypilaantuneisuutta 49-42-1-5 
	Honeywell Oy: Todettu jypilaantuneisuutta 49-42-1-5 
	Honeywell Oy: Todettu jypilaantuneisuutta 49-42-1-5 
	Nykyinen VTT Vihreän kemian keskus: 

	2005 Ruukintie 6 
	Kemikaalien käsittelyä ja varastointia 
	Biltema tavaratalo: Kemikaalien varastointia. 1979 rakennettu teollisuusrakennus, 
	MATTI: Ei käyttajoitetta 
	Parkkialueella hyynnetty betoni-ja tiilijätettä ei tarkempaa historiatietoa 

	Taustakartta: Ortokartta 2017, Espoon kaupunki (2019) 
	N Kiinteist, joissa selvitystarve maankäyt muuttuessa
	N Kiinteist, joissa selvitystarve maankäyt muuttuessa
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	lillinmäentie 3 Ruukintie 18 
	Ruukintie 11 
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	Tutkimussuositus käyttarkoituksen muuttuessa
	Tutkimussuositus käyttarkoituksen muuttuessa
	Riskitoimintoja, mm. autokorjaamoita 1971 rakennettu teollisuusrakennus, 
	Oy Sinebrychoff Ab, entinen tankkaus-ja säililue, 
	ei tarkempaa historiatietoa. 

	dieselsäili poisto; Tutkimus 2009, kunnostus 201 O; 
	~MATTI-kohde
	~MATTI-kohde

	MATTI: Palsta 1 (Maankäyttajoite) , nyk Rudus Oy 
	lillinmäentie 1 maa-ainesvarasto 
	Vuodesta 1973 riskitoimintoja, mm. ::::::::: Espoon kaupungin vuokraamat alueet autokorjaamoita 
	Lisäksi toimintaa Espoon kaupungilta Kiviruukin osayleiskaava-alue
	D
	D
	49-42-13-11

	vuokratulla alueella 
	vuokratulla alueella 
	Rasilanmäki 3 lieto GDC:n varavoimakoneet. Tutkittu 2009, jolloin tontti 

	oli osa aiempaa Sinebrychoffin tonttia, ks. 49-42-13-2 
	49-42-6-3 
	49-42-6-3 
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	valmistusta ja kirjapaino 
	Autokorjaamotoimintaa 
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	~~j::_J~~~~~~~~-j~~~~~~ 

	MATTI: Tarkista selvitystarve 

	.. vuodesta n. 2011 ...2013 
	Ruukintie 1-3 49-42-7-15 Pakkauspaino 2003 saakka. 
	~l_j ~~~~~/41//---------------
	~l_j ~~~~~/41//---------------
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	~ Tutkimus poistettujen jysäiliden alueella 2002, 
	~ Tutkimus poistettujen jysäiliden alueella 2002, 
	Ruukinmestarintie 9 
	ei todettu pilaantuneisuutta.

	Entinen palavan nesteen varasto (Hempel Oy). 
	49-42-7-14 49-42-14 7-2 
	MATTI: Tarkista selvitystarve 
	Ruukinmestarintie 5 Kattilalaaksontie 1 
	1973 rakennettu Kiinteistlä käytetty liuottimia Tetra Pak Oy:n toiminnan aikana. 49-42-7-10 teollisuusrakennus, ei Ruukinmestarintie 7 tarkempaa historiatietoa 
	49-42-1-4
	Vuodesta 1976 useita toimijoita, mm. 
	Ruukintie 2 
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	Aiemmin Nordico-traiding Oy, 
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	Rautakauppa, rakennettu vuonna 1978
	Entinen kirjapaino 
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