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ja pohjaveden puhdistamisesta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Oy Teboil Ab, PL 57, 01511 Vantaa
PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI, ALUEEN OMISTAJA TAI HALTIJA
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnukset
Kiinteistön omistaja

Noormarkku
Vaasantie 1139
609-466-6-53
Oy Teboil Ab, PL 57, 01511

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut
maaperän pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperä. Mikäli pilaantumisen
aiheuttajaa ei saada selville tai täyttämään puhdistamisvelvollisuuttaan, on alueen
haltijan laissa tarkemmin mainituissa tapauksissa puhdistettava maaperä. Jollei
haltijaa voida velvoittaa puhdistustoimenpiteisiin, on kunnan puhdistettava maaperä.
Lain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella
alueella, sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen
kaivualueella, tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi, voidaan ryhtyä
tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä
ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen
työvaiheen aloittamista.
Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen,
jossa voidaan antaa tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta,
puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksien hyödyntämisestä sekä tarkkailusta.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 6.5.2019
MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI
ILMOITUKSET
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) tai sitä
aiemmat toimivaltaiset viranomaiset eivät ole tehneet ympäristönsuojelulaissa
tarkoitettuja päätöksiä ilmoituksessa mainitun kiinteistön maaperän tai pohjaveden
puhdistamisesta.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS.
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
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PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT
Ilmoituksen
liitteenä
olevan
pilaantuneen
maaperän
kunnostuksen
yleissuunnitelmassa (Golder Associates Oy. 30.4.2019) on esitetty seuraavia
puhdistettavaa aluetta koskevia tietoja:
Alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Kohteessa sijaitsee Oy Teboil Ab:n polttonesteen jakeluasema, erillinen D-piste sekä
käytöstä poistettu huoltoasemarakennus ja D-piste. Polttoaineen jakelu kohteessa
tulee päättymään. Jakelutoiminnassa käytetty rakennukset ja rakenteet tullaan
purkamaan syksyllä 2019. Alue jää tiealueeksi tai tiealueen tukitoimintojen alueeksi.
Kiinteistö ei sijaitse asemakaavoitetulla alueella. Yleiskaavan mukaan alue sijaitsee
palvelujen ja hallinnon käyttöön osoitetulla alueella.
Kohde rajoittuu tiealueisiin ja rakentamattomaan metsäalueeseen.
Maaperä

Kohteen pintamaa on täyttömaata (soraa ja hiekkaa) n 0,2 ma syvyyteen
maanpinnasta. Täyttökerroksen alapuolinen maaperä on hiekkamoreenia, savea ja
silttiä. kallionpinta on paikoin 1-3 m syvyydessä maanpinnasta.

Pohja- ja pintavedet
Lähin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee n. 4,1 km:n etäisyydellä kohteesta.
Pohjaveden arvioidaan virtaavan kohteesta lounaaseen ja länteen. Kohteessa ei ole
tutkimusten aikana todettu orsi- tai pohjavettä.
Asfaltoiduilta alueita pintavedet kulkeutuvat avo-ojiin tai imeytyvät maaperään. Osa
sadevesistä ohjataan polttoaineenerottimen kautta maastoon. Lähimmät ojat ovat
kohteesta n 200 m etäisyydellä lounaassa ja lännessä.
Maaperätutkimukset, haitta-ainepitoisuudet ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen määrä
Kohteessa on tehty jakelulaitteiden muutostöitä vuosina 2003 ja 2004, joiden
yhteydessä poistettiin haitta-ainepitoisia maita, sekä asetettiin eristekalvoja
erottamaan kohteeseen jääneitä pilaantuneita maita puhdistetuista alueista. Vuoden
2003
muutostöiden
yhteydessä
alueelle
jääneeseen
maaperään
jäi
polttonesteperäisiä haitta-aineita, jotka ylittivät ylemmät ohjearvot. Vuoden 2004
muutostöiden yhteydessä yhden maanäytteen öljyhiilivetyjen pitoisuus ylitti asetuksen
kynnysarvon.
Kiinteistöllä 2.5.2017 tehdyn ympäristöteknisen maaperätutkimuksen mukaan
mittarikentältä, maanalaisten säiliöiden, erillisen öljynerottimen, erillisen D-pisteen
sekä käytöstä poistetun D-pisteen alueille sijoitettiin 12 tutkimuspistettä.
Tutkimuspisteistä otetuissa maanäytteissä ei todettu laboratorioanalyyseissä haittaaineita, joiden pitoisuudet olisivat ylittäneet valtioneuvoston asetuksen (214/2007)
alemmat ohjearvot. Yhdessä näytteessä todettiin kynnysarvot ylittävät bentseenin ja
MTBE:n pitoisuudet.
Kohteessa arvioidaan olevan n 50 m3ktr pilaantuneeksi luokiteltavaa maata noin 25
m2:n suuruisella alueella. Huoltoasemarakennuksen ja jakelulaitteiden purkutöiden
yhteydessä rakenteiden alapuolisen maaperän haitta-ainepitoisuudet tarkistetaan.
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Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Kunnostuksen yleissuunnitelmassa esitetyn puhdistustarvetta koskevan arvioinnin
mukaan kohteessa on, vuoden 2003 tutkimustulosten perusteella, pilaantuneeksi
luokiteltavia maa-aineksia mittarikentän alueella.
Kohteen nykyisen ja suunnitellun käyttötarkoituksen, sekä maaperä- ja
pohjavesiolosuhteiden perusteella maaperä luokitellaan pilaantuneeksi, mikäli
polttonesteperäisten haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen
(214/2007) ylemmät ohjearvot.
Huoltoasemarakennuksen ja jakelulaitteiden purkutöiden yhteydessä rakenteiden
alapuolisen maaperän haitta-ainepitoisuudet tarkistetaan ja maaperä näillä alueilla
puhdistetaan.
Kunnostuksen kestävyyden arviointi
Yhdistämällä maaperän puhdistustyö jakeluaseman purkutöihin voidaan vähentää
kaivutyössä ja kuljetuksessa syntyviä päästöjä, sekä kaivantojen täytössä tarvittavan
maa-aineen määrää. Menettely vähentää osaltaan kaivutöistä muutoin aiheutuvia
meluhaittoja.
Maaperän puhdistustyön toteuttaminen ja puhdistustavoite
Kunnostuksen yleissuunnitelman mukaan puhdistustyön tavoitteena on poistaa
kohteesta maa-ainekset, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät seuraavat
valtioneuvoston asetuksen ylemmät ohjearvot:
Haitta-aine

Pitoisuus (mg/kg)

Bensiinijakeet (C5-C10)
Keskitisleet (>C10-C21)
Raskaat öljyjakeet (>C21-C40)
MTBE + TAME
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Kysleenit

500
1000
2000
50
1
25
50
50

Mikäli puhdistuksen yhteydessä havaitaan haitta-aineita, joista ei tällä hetkellä ole
tietoa, esitetään puhdistuksen tavoitetasoksi em. haitta-aineiden osalta
valtioneuvoston asetuksen (214/2007) ylempiä ohjearvoja.
Mikäli alueelle jää kunnostustöiden jälkeen maa-massoja, joissa puhdistustyölle
määritetyt tavoitepitoisuudet ylittyvät, arvioidaan haitta-aineiden aiheuttama
ympäristö- ja terveysriski laskennallisella riskinarviolla. Samalla määritetään
mahdollisesti tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet. kohteen kunnostamista jatketaan
tarpeen mukaan muilla menetelmillä.
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Maaperän puhdistustyön toteutus
Maaperä puhdistetaan massanvaihdolla polttoaineen varastointiin ja jakeluun
liittyvien rakenteiden sekä entisen huoltoasemarakennuksen purkutöiden yhteydessä.
Pilaantuneen maan kaivutyöt pyritään tekemään niin, ettei muuta kuin täyttömaaksi
kelpaavaa maa-ainesta välivarastoida tontilla. Välivarastointimenettelyä voidaan
kuitenkin käyttää, mikäli maita ei kaivu- tai kuljetusteknisistä syistä johtuen voida
välittömästi kuljettaa kaatopaikalle. Välivarastossa olevat voimakkaasti pilaantuneet ja
ongelmajätteiksi luokitellut maat peitetään tarvittaessa.
Maa-ainesjätteiden ja muiden jätteiden käsittely
Puhdistustyön
yhteydessä
kohteesta
poistettavat
maat
luokitellaan
pilaantumattomaksi, mikäli haitta-ainepitoisuudet alittavat asetuksen kynnysarvot.
Maat, joissa haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvot, mutta alittavat alemmat
ohjearvot, luokitellaan maa-ainesjätteeksi, jossa on kohonneita haittaainepitoisuuksia.
Maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät alemmat ohjearvot, luokitellaan
tavanomaiseksi jätteeksi. Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltu maa-aines, jonka haittaaineet alittavat ylemmät ohjearvot, käytetään hyödyksi kaivantojen täytössä
kiinteistöllä tai toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan tai käsitellään
viranomaisohjeiden mukaisesti.
Maat, joissa haitta-ainepitoisuudet
luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

ylittävät

ylemmät

ohjearvot

toimitetaan

Edellisen lisäksi maa-ainesjäte luokitellaan valtioneuvoston asetuksen 178/2012
mukaisesti haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien perusteella tavanomaiseksi jätteeksi
tai vaaralliseksi jätteeksi. Maa-ainesjäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, mikäli
haitta-aineiden kemikaaliluokituksen ja vaaraominaisuuksien perusteella annetut
vaarallisen jätteen raja-arvot ylittyvät. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten
kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaisesti.
Ennen puhdistustyön aloittamista sovitaan vastaanottopaikkojen kanssa maiden
vastaanottoon liittyvistä yksityiskohdista. Maita koskevat kaatopaikkakelpoisuusarviot
toimitetaan vastaanottajille tarvittaessa.
Jätteiden kuljetuksissa käytetään jätehuoltorekisteriin kuuluvia kuljetusyrityksiä.
Kuormista laaditaan siirtoasiakirjat, jotka toimitetaan kuormien mukana jätteen
vastaanottolaitokselle.
Vesien käsittely
Puhdistustöiden yhteydessä kaivantoihin suotautuva öljyinen vesi johdetaan
ensisijaisesti kaupungin jätevesiviemäriin Porin veden luvalla. Öljyinen vesi
käsitellään tarvittaessa hiekan- ja öljynerottimella. Vesiä voidaan johtaa kaupungin
sadevesiviemäriin Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelun luvalla.
Sadevesiviemäriin johdettava vedet käsitellään painovoimaisen erottimen avulla, tai
muilla veden käsittelylaitteistoilla. Pilaantunut vesi voidaan toimittaa käsittelyyn
imuautolla.
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Kunnostustyön ohjaus ja työtä ohjaavat mittaukset
Kunnostuksen ympäristötekninen valvoja ohjaa kaivutyötä ja massojen lajittelua
työnaikaisella näytteenotolla.
Kaivettavista maista kootaan näytteitä maiden vastaanottajan näytteenottoa
koskevien mahdollisten vaatimusten mukaisesti. Jokaista 50 - 100 m3 -ktr suuruisesta
poistettavasta maa-aineserästä kootaan näyte. Näytteille tehdään aistinvaraiset
havainnot ja haitta-ainepitoisuuksia mitataan PID-mittauksilla ja/tai Petroflag kenttätestillä. Vähintään joka kymmenes kenttämittaustulos varmistetaan
laboratorioanalyysien avulla.
Laboratorioon toimitetuista näytteistä tutkitaan
hiilivetyjakeiden (C5-C10 ja C10-C40), BTEX -yhdisteiden ja bensiiniin lisäaineiden
pitoisuudet.
Kunnostuksen lopputuloksen varmistaminen
Kaivutyön
päätyttyä
kaivannon
seinämistä
ja
pohjasta
otetaan
jäännöspitoisuusnäytteet. Jokaista noin 50 - 100 m2:n suuruista aluetta kohti kootaan
vähintään yksi jäännöspitoisuusnäyte. Jokaisesta kaivannosta otetaan vähintään
kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Alle 10 m2:n suuruisista kaivannoista otetaan tarpeen
mukaan vain yksi jäännöspitoisuusnäyte kaivannon pohjasta ja seinämistä.
Jäännöspitoisuusnäytteistä mitataan haihtuvat yhdisteet PID -mittarin avulla.
Kokonaishiilivetypitoisuuden mitataan Petroflag -kenttätestillä. Tarvittaessa metallien
pitoisuudet mitataan XRF -mittarilla. Jäännöspitoisuusnäytteistä tutkitaan
laboratoriossa hiilivetyjakeiden (C5-C10 ja C10-C40), BTEX -yhdisteiden ja bensiiniin
lisäaineiden (mm. MTBE ja TAME) pitoisuudet.
Mahdollinen eristysrakenne
Mikäli kaivantojen seinämiin tai pohjiin jää puhdistustavoitteet ylittäviä pitoisuuksia,
varaudutaan siihen, että tällaiset alueet eristämään puhtaista täyttömaista
eristysrakenteilla. Eristävänä materiaalina käytetään HDPE -muovikalvoa tai
bentoniittimattoa. Eristerakenteen asentamisesta päätetään kaivun aikana ja sen
asentamisesta sovitaan valvovan ympäristöviranomaisen kanssa työn aikana.
Eristerakenteet merkitään loppuraporttiin liitettävään asemapiirrokseen.
Mikäli eristäviä rakenteita joudutaan käyttämään, maaperän kunnostaminen on
päättynyt, kun eristävät rakenteet on asennettu ympäristöviranomaisen hyväksymällä
tavalla.
Odottamattomat tilanteet
Ympäristötekninen valvoja ilmoittaa puhdistustyön aikana esille tulevista
odottamattomista tilanteista (esim. haitta-aineet, joita ei aiemmin ole todettu) tilaajalle,
ympäristöviranomaisille ja tarvittaessa pelastusviranomaiselle, samalla päätetään
tarpeen mukaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Naapurikiinteistölle levinneestä
pilaantuneisuudesta ilmoitetaan tilaajalle, maanomistajalle ja ympäristöviranomaisille.
Kunnostuksen tarve arvioidaan todettujen pitoisuuksien perusteella.
Työsuojelu
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Urakoitsija laatii kohteesta työmaasuunnitelman. Urakoitsija perehdyttää työmaalla
työskentelevät mm. työturvallisuusasioihin.
Kirjanpito ja loppuraportti
Kunnostustyön aikana pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan mm. tiedot kaivetuista
maista ja niiden käsittelystä.
Maaperän puhdistustyöstä laaditaan raportti, jossa esitetään mm. tiedot käsiteltyjen
maiden määrästä ja haitta-ainepitoisuuksista sekä arvio kunnostustyön tavoitteiden
toteutumisesta. Raportti toimitetaan Varsinais-Suomen ELY -keskukselle ja Rauman
kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle kolmen kuukauden kuluessa kunnostustöiden
päättymisestä.
Tiedotus

Ympäristöteknisen valvojan yhteystiedot ja kunnostustyön aikataulu ilmoitetaan
Varsinais-Suomen ELY -keskukselle ja Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelulle
aloitusilmoituksessa ennen töiden aloittamista. Töiden päättymisestä ilmoitetaan, kun
puhdistustoimet on saatu päätökseen.

Kunnostustyön aikataulu
Kunnostustyö on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2019. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan
aloitusilmoituksessa.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut ilmoituksen ja sen liitteenä olevat
puhdistamista koskevat asiakirjat. ELY -keskus hyväksyy maaperän puhdistamista
koskevat menettelyt kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan
on lisäksi huolehdittava siitä, että ilmoituksessa mainitun kiinteistön (jatkossa
toimenpidealue) maaperän puhdistustyössä noudatetaan seuraavia määräyksiä:
Maaperän puhtausarvot
1)

Maaperän puhdistustöitä on jatkettava, kunnes toimenpidealueen maaperään jäävien
polttoneste- ja voiteluaineperäisten haitallisten aineiden pitoisuudet alittavat
ilmoituksessa mainitut puhtausarvot, jotka noudattavat valtioneuvoston asetuksen
21/2007 ylempiä ohjearvoja (YSL 133 §).

2)

Toimenpidealueen maaperän puhdistustyö katsotaan riittäväksi, kun määräyksessä 4
mainittujen jäännöspitoisuusnäytteiden laboratoriotuloksista on vähennetty käytetyn
analyysimenetelmän mittausepävarmuus, ja näin saatu pitoisuus alittaa
määräyksessä 1 mainitut puhtausarvot (YSL 133 §).

3)

Mikäli kaivutöistä huolimatta toimenpidealueen maaperään jää tässä päätöksessä
asetetut puhtausarvot ylittäviä haitallisten aineiden pitoisuuksia, eikä ilmoituksessa
esitettyä eristysrakennetta pidetä riittävänä, on puhdistustarve arvioitava kokonaan
uudelleen valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti.
Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on tässä tapauksessa varauduttava
siihen, että pilaantuneeksi arvioidun maaperän puhdistustöitä on jatkettava. Mikäli
puhdistamista on tarkoitus jatkaa jollain muulla, kuin nyt vireillä olevassa
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ilmoituksessa esitetyillä tavoilla, on maaperän puhdistamisesta tehtävä kokonaan uusi
ympäristönsuojelulain 136 §:n tarkoittama ilmoitus. Puhdistustyön jatkamista
koskevasta menettelyistä on tässä tapauksessa sovittava kiinteistön omistajan
kanssa (YSL 133 §).
Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
4)

Puhdistustyön lopputulos on todettava kaivualueelle jäävästä maaperästä koottujen ja
laboratoriossa analysoitavien jäännöspitoisuusnäytteiden avulla. Jokaista noin 100
m2:n suuruista puhdistettua aluetta kohti on koottava yksi jäännöspitoisuusnäyte.
Jäännöspitoisuusnäytteet on koottava niin, että ne parhaalla mahdollisella tavalla
edustavat kaivualueelle jäävän maaperän maalajeja ja kerroksellisuutta.
Kaivualueen pinta-alasta huolimatta on jokaisesta maaperän puhdistamiseksi
tehdystä kaivannosta koottava vähintään viisi jäännöspitoisuusnäytettä. Kaivannon
pohjalta on koottava ainakin yksi näyte ja muut vähintään neljä
jäännöspitoisuusnäytettä on koottava kaivannon seinämistä.
Mikäli kaivualueen pohjan ja seinämien yhteenlaskettu pinta-ala on alle 5 m2, on
tällaisesta kaivannosta koottava vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä
(pohjanäyte ja seinämiä edustava näyte) (YSL 136 §).

5)

Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin
ilmoituksessa kunnostustavoitteeksi asetetut poltto- ja voiteluaineperäiset haittaaineet. Analyysimenetelmien mittaustarkkuuden on oltava sellainen, että tuloksia
voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin. Jäännöspitoisuuksien toteamiseen
käytetyt analyysitodistukset on liitettävä puhdistustyön loppuraporttiin (YSL 136 §).

6)

Ilmoituksessa mainittu eristerakenne katsotaan riittäväksi, kun sen asennuksessa on
noudatettu tarkasti ja luotettavasti kunnostussuunnitelman kohdassa 7.3 esitettyä
menettelyä (YSL 136 §).

Poistettavien maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely
7)

Puhdistustyön yhteydessä paikaltaan poistettavat maat on luokiteltava pilaantuneeksi
maa-ainesjätteeksi, mikäli yhdenkin haitallisen aineen pitoisuus maa-aineksessa
ylittää valtioneuvoston asetuksen (214/2007) liitteessä mainitun alemman ohjearvo.
Pilaantuneet maa-ainesjätteet ja muut maa-ainesjätteet on toimitettava käsiteltäväksi
seuraavasti:
Pilaantuneita maa-ainesjätteitä voidaan toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle,
mikäli jätteen kaatopaikkakelpoisuus on selvitetty valtioneuvoston asetuksen
(331/2013) mukaisesti ja toimenpiteestä on sovittu kaatopaikan luvan haltijan kanssa.
Kaatopaikkakelpoisuutta koskevat testaustulokset on toimitettava jätteen
vastaanottoon suunnitellun kaatopaikan pitäjälle, ja tiedoksi ELY -keskukselle,
hyvissä ajoin ennen kuin maita voidaan toimittaa kaatopaikalle. Mikäli
kaatopaikkakelpoisuutta ei ole selvitetty, on tavanomaisen jätteen kaatopaikan
jätetäyttöön mahdollista sijoittaa ainoastaan maa-ainesjätettä, jossa haitallisen aineen
pitoisuudet alittavat asetuksen ylemmät ohjearvot, ellei kaatopaikan ympäristöluvassa
ole toisin määrätty.
Maat, jotka kaatopaikkakelpoisuutta koskevan selvityksen mukaan eivät sovellu
tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, sekä maat, joiden kaatopaikkakelpoisuutta ei ole
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selvitetty, ja joissa yhdenkin haitallisen aineen pitoisuus ylittää asetuksen ylemmän
ohjearvon, on toimitettava laitokselle, jolla on lupa ottaa kyseisiä maita.
Maat voidaan toimittaa maankaatopaikalle maankaatopaikan ympäristöluvan
määräysten mukaisesti, ja mikäli toimenpiteestä on sovittu maankaatopaikkaluvan
haltijan kanssa. Mikäli luvassa ei ole määräyksiä sijoitettavan maan haitallisen aineen
pitoisuuksista, voidaan maankaatopaikalle sijoittaa maita, joissa haitallisten aineiden
pitoisuudet varmasti ja luotettavasti alittavat asetuksen alemmat ohjearvot.
Maat, joissa haitallisten aineiden pitoisuudet varmasti ja luotettavasti alittavat
kynnysarvot, käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa. Maat, joissa haita-aineiden pitoisuudet
varmasti ja luotettavasti alittavat asetuksen alemmat ohjearvot, voidaan käyttää
toimenpidealueella kaivantojen täytemaina, kuitenkin määräyksessä 1 mainittua
leikkialuetta koskevat rajoitteet huomioiden (YSL 136 §).
8)

Ennen pilaantuneiden maiden kaivutöiden aloitusta on puhdistustyöstä vastaavan
selvitettävä, minne maa-ainesjätteet voidaan toimittaa luvallisesti käsiteltäväksi.
Puhdistustyön aloitusilmoituksessa on oltava tiedot laitoksista (laitoksen nimi,
lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt viranomainen), jonne maa-ainesjätteitä on
tarkoitus toimittaa (YSL 136 §).

9)

Maa-ainesjätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sille, jolla on jätelain 94 §:n
mukaisen jätehuoltorekisterin mukaan oikeus ammattimaisesti kuljettaa ainakin
valtioneuvoston asetuksen (179/2012) liitteen 4 tunnusnumeroilla 17 05 03* ja 17 05
04 mainittuja maa- ja kiviaineksia (JL 94 §).

10)

Jätelain 121 §:n mukaiset pilaantuneen maa-aineen siirtoasiakirjat tai niiden
jäljennökset on säilytettävä kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta (JL 121 §).

11)

Jätelain 98 §:n mukainen ote jätehuoltorekisteristä sekä pilaantunutta maa-ainesta
koskeva siirtoasiakirja on oltava mukana pilaantuneen maa-ainesjätteen kuljetuksen
aikana. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille ja poliisille (JL 98 §).

Raportointi
12)

Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä
ilmoituksessa mainittujen, sekä tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi
seuraavat tiedot:
Puhdistetun alueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiinteistötunnus).
Puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät sekä työn kokonaiskestoaika.
Kenttämittaustulosten luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden
laboratorioanalyysitodistukset.
Kaivualueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot jäännöspitoisuusnäytteiden analyysitodistuksista, joista käy selville käytetyt analyysimenetelmät ja
niiden määritystarkkuudet.
Kartta (piirros), josta selviää tarkasti puhdistetun alueen rajat, kohdat, josta on
poistettu pilaantuneita maita, maa-ainesten poistosyvyydet ja näytepisteet, josta
jäännöspitoisuusnäytteitä on otettu.
Kartta, josta selviää alueet, joissa kaivantojen täytöissä on käytettyjen kohteesta
peräsin olevia kaivumassoja.
Hyödynnettyjen maiden kenttämittauksin ja laboratorioanalyysein todetut haittaainepitoisuudet.
Kohteesta poistettujen pilaantuneiden maa-ainesjätteiden käsittelypaikkatiedot
(laitos, osoite) ja niihin toimitetun maan määrä (tonnia) ja maiden sisältämien
haitta-aineiden kokonaismäärät.
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-

Kaatopaikalle toimitetun maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoisuustestien tulokset,
tai muu arvio jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta.
Kaivantoihin kerääntyneen veden laatu-, määrä-, sekä käsittelytiedot.
Arvio puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneista tekijöistä ja
arvion epävarmuustekijöistä sekä esitykset jatkotoimenpiteistä.

Loppuraportti ja tässä päätöksessä määrätyt ilmoitukset on toimitettava VarsinaisSuomen ELY -keskuksen kirjaamoon. Sähköiset asiakirjat osoitteeseen
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Muut asiakirjat osoitteeseen PL 236, 20101
Turku.
Loppuraportti on toimitettava Varsinais-Suomen ELY -keskukselle tarkastettavaksi
kolmen kuukauden kuluessa puhdistustyön päättymisestä. Loppuraportti ja ilmoitukset
on lisäksi toimitettava tiedoksi Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
(YSL 136 §).
Muut määräykset
13)

Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on voimassa oleva
ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus, tai kokemusta
useasta
ilmoituksessa
mainitun
puhdistusmenetelmän
ohjauksesta,
maaperänäytteenotosta ja kenttämittausmenetelmien käytöstä. Asiantuntijan on
ohjattava puhdistustyötä toimenpidealueella aina kun pilaantuneita maita kaivetaan tai
toimitetaan muualle käsiteltäviksi. Asiantuntijan yhteystiedot on ilmoitettava
puhdistustyön aloitusilmoituksessa (YSL 209 §).

14)

Naapurikiinteistöjen omistajille on ilmoitettava, mikäli maaperän puhdistustyön aikana
todetaan, että polttonesteiden jakelu- tai huoltoasematoiminnasta peräsin olevia
haitta-aineita on kulkeutunut naapurikiinteistölle. Naapurikiinteistöillä mahdollisesti
tarvittavista maaperän puhdistustöistä tai niihin liittyvistä muista menettelyistä on
tässä tapauksessa sovittava kiinteistön omistajan kanssa (YSL 133 §).

15)

Puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikaisista puhdistustyötä koskevista
muutoksista on ilmoitettava Varsinais-Suomen ELY -keskukselle ja Porin kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 136 §).

16)

ELY -keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien tulosten
tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän tai pohjaveden puhdistamiseen
liittyviä ohjeita tai määräyksiä (YSL 136 §).

PERUSTELUT
Ilmoituksessa esitetyn perusteella maaperän puhdistamista ja maa-ainesjätteiden
käsittelyä koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelulain 136 §:ssä mainitun
ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella. Päätöksen määräykset ovat
tarpeen puhdistustyön tavoitteita, puhdistustyön valvontaa ja lopputuloksen arviointia
varten.
Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava siihen
tilaan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle. ELY -keskus katsoo, että toimenpidealueen maaperä saadaan
puhdistettua edellä mainitun vaatimuksen mukaisesti, kun maaperästä poistetaan
maat, joissa polttoneste- ja voiteluaineperäisten haitallisten aineiden pitoisuudet
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ylittävät ilmoituksessa esitetyt arvot, jotka noudattavat valtioneuvoston asetuksen
214/2007 ylempiä ohjearvoja (määräys 1).
Toimenpidealueen maaperän puhtausarvojen katsotaan tulleen saavutetuksi, kun
ilmoitetusta pitoisuusarvosta vähennetään analyysimenetelmän mittausepävarmuus.
Näin saadun pitoisuuden arvioidaan riittävän varmistamaan sen, ettei maaperään
jääneistä haitta-aineista aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa tai -vaaraa.
Analyysimenetelmän mittausepävarmuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa
pitoisuusarvojen vaihteluväliä, jonka välissä haitallisen aineen pitoisuusarvon
ilmoitetaan olevan (määräys 2).
Toimenpidealueen maaperän puhdistustöitä on jatkettava, mikäli tässä päätöksessä
asetettuja puhtausarvoja ei parhaasta mahdollisesta kaivumenetelmästä huolimatta
saavuteta, tai mikäli ilmoituksessa mainitulla eristerakenteella ei saada poistettua
haitta-aineista aiheutuvaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tässä
tapauksessa puhdistustarve on arvioitava kokonaan uudelleen, koska esimerkiksi
maaperän haitta-ainepitoisuudet ja -määrät ovat muuttuneet kaivutöiden yhteydessä.
Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on varauduttava kokonaan muun
puhdistusmenetelmän
käyttöön,
jotta
maaperä
saadaan
puhdistettua.
Puhdistustöiden loppuun saattamisesta on tässä tapauksessa sovittava kiinteistön
omistajan kanssa, jotta kohdealueen muut rakennustyöt voidaan suunnitella ja
toteuttaa maaperän puhdistustyöt huomioiden (määräys 3).
Puhdistetuilta alueilta tulee ottaa riittävä määrä edustavia laboratoriossa analysoitavia
jäännöspitoisuusnäytteitä,
koska
jäännöspitoisuusnäytteiden
laboratorioanalyysituloksien avulla on mahdollista dokumentoida maaperän jääneen
haitta-aineen pitoisuudet, tai esittää arvio puhdistustyön lopputuloksen riittävyydestä
(määräys 4).
Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet on määritettävä laboratorioanalyysien avulla, jotta puhtausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuusarvot
voidaan
arvioida
luotettavasti
ja
tarkoituksen
mukaisin
menetelmin.
Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoitujen haitallisten aineiden analyysimenetelmän
määritystarkkuus ja mittausepävarmuus on tiedettävä, jotta ilmoitettuja
pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin (määräys 5).
Ilmoituksessa esitetyn eristerakenteen riittävyys takaamaan sen, ettei puhtausarvot
ylittävistä haitta-aineista aiheudu ympäristönsuojelulaissa kiellettyä terveys- tai
ympäristöhaittaa, arvioidaan lopullisesti puhdistustyön loppuraportista annettavassa
valvontaviranomaisen lausunnossa. Eristerakenteiden käyttöä on pidettävä
toissijaisena menettelynä terveys- ja ympäristöhaitan tai -vaaran poistamiseksi, koska
ilmoituksen mukaan maaperän pilaantuneisuus on tarkoitus poistaa kaivumenetelmän
avulla (määräys 6).
Pilaantuneelta alueelta puhdistustyön yhteydessä poistettavat maat on luokiteltava
haitallisten aineiden pitoisuuksien perusteella, jotta maat voidaan toimittaa
asianmukaiseen käsittelyyn. Muussa tapauksessa haitallisia aineita sisältävästä
maasta voi uudessa sijoituskohteessa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai
ympäristölle. Määräyksessä on tarkennettu kynnysarvot alittavien maiden sekä
puhtausarvot alittavien maiden käyttömahdollisuuksia. Lisäksi on tarkennettu
menettelyä, joka tarvitaan, mikäli haitta-ainepitoisia maa-ainesjätteitä on tarkoitus
toimittaa
tavanomaisen
jätteen
kaatopaikalle.
Maa-ainesjätteen
kaatopaikkakelpoisuutta koskevat testitulokset on toimitettava ELY -keskukselle
valvontaa varten (määräys 7).
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Maa-ainesjätteen vastaanottajan kanssa on sovittava hyvissä ajoin ennen kaivutäiden
aloittamista jätteen vastaanotosta, jotta voidaan sopia esim. jätteen
vastaanottokelpoisuuteen tarvittavista tiedoista. Käsittelylaitosta koskevat tiedot on
esitettävä puhdistustyön aloitusilmoituksessa viranomaisvalvontaa varten (määräys
8).
Jätelain 29 §:n mukaan maa-ainesjätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätehuoltorekisteriin merkitsemisen perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä
(määräys 9).
Siirtoasiakirjat ovat tarpeen valvontaa
toimenpiteitä varten (määräys 10).

ja

maa-ainesjätteen

vastaanottajan

Ote jätehuoltorekisteristä ja siirtoasiakirja on pidettävä mukana kuljetuksen aikana
valvontaa varten (määräys 11).
Puhdistustyön loppuraportissa tulee esittää puhdistuksen kannalta oleelliset tiedot,
jotta puhdistuksen lopputulos voidaan arvioida. Raportissa on valvontaa varten
esitettävä ainakin määräyksessä mainitut tiedot ja asiat (määräys 12).
Puhdistustyön luotettava ohjaus edellyttää, että työtä ohjaavalla henkilöllä on
voimassa oleva ympäristönäytteenottajan pätevyystodistus, tai kokemusta useasta
massanvaihtotyönä tehdyn puhdistustyön ohjauksesta. Puhdistustyötä ohjaavan
henkilön on oltava paikalla aina kun pilaantuneeksi todettuja maita kaivetaan tai
poistetaan työmaa-alueelta, jotta hän voi mm. merkitä kuormakohtaisiin
siirtoasiakirjoihin tiedot kuormassa olevan maan haitta-aineista ja niiden
pitoisuuksista (määräys 13).
Naapurikiinteistöille mahdollisesti kulkeutuneista haitta-aineista on tiedotettava
kyseisen kiinteistöjen omistajaa, jotta kohdekohtaista toimenpiteistä voidaan sopia.
Määräyksen mukainen menettely saattaa olla tarpeen esimerkiksi kohdealueen
pohjoispuolella sijaitsevalla alueella, jolla maaperä on ilmoituksen mukaan hyvin vettä
johtavaa karkeaa louhetta (määräys 14).
Puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja puhdistustyötä koskevista muutoksista
on ilmoitettava ELY-keskukselle ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
viranomaisvalvontaa varten (määräys 15).
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ilmoituksen käsittelyn
yhteydessä ole voitu varautua. Tästä syystä on tarpeen, että ELY -keskus varaa
itselleen mahdollisuuden antaa puhdistustyöhön liittyviä ohjeita tai määräyksiä
(määräys 16).
Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16, 133, 135, 136, 139, 209, 226 ja 237 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24–26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007) 1–6 §
Jätelaki (646/2011) 5, 13, 29, 31, 94, 98, 121, 142 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 20, 24 ja 33 §
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 1, 2, 16 -18, 28 ja 38 §
Hallintolaki (434/2003) 54–58 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2018 (1006/2017) 2 § ja 6 §
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PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 31.12.2023 asti.
SUORITEMAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ilmoituksen käsittelymaksu 1 265 euroa.
Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (1372/2018)
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä
olevaan maksutaulukon kohdan "pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän
ilmoituksen käsittely" mukaisesti. Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu
on 55 euroa kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta.
Päätöksen valvontatoimista (esim. valvontakäynnit kohteessa, puhdistustyön
loppuraportin tarkastaminen) peritään maksutaulukon kohdan ”valvontatoimet, jotka
ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamisesta tehdyn päätöksen johdosta” mukainen maksu. Maksu määräytyy
valvontaan käytettyjen työajan mukaisesti. Valvontatoimia koskeva lasku voidaan
lähettää loppuraportista annetun lausunnon jälkeen.
Ilmoituksen käsittelyä ja päätöksen valvontatoimia koskevat laskut lähetetään
ilmoituksen
tekijälle
erikseen
Valtion
talousja
henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta.
Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Esa Wihlman ja ratkaissut ylitarkastaja Fredrik
Klingstedt. Päätös on hyväksytty sähköisesti, mistä merkintä asiakirjan viimeisellä
sivulla.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä on tiedotettava siten kuin
ympäristönsuojelulain 84 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen antamisesta ja 85
§:ssä päätöksestä tiedottamisesta.
Päätös

Oy Teboil Ab, PL 57, 01511 Vantaa

Laskutusosoite
003701147952. operaattori Basware, tunnus BAWCFI22. Viite: asema nro 72938382.
Tiedoksi

Porin kaupunki / ympäristönsuojeluviranomainen. kirjaamo@pori.fi
Porin kaupunki / kaupunginhallitus. kirjaamo@pori.fi

Yleistiedoksianto päätöksestä
Porin kaupungin ilmoitustaulu
MUUTOKSENHAKU
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusoikeus tähän päätökseen on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
LIITTEET Sijaintikartta (kopio ilmoituksesta)
Asemapiirros (kopio ilmoituksesta)
Valitusosoitus
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