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

Ilmoituksen tekijän nimi
Neste Markkinointi Oy
Oli Retail Finland
PL 95
00095 Neste

Puhdistettava alue
Sijainti Hangon kaupunki

Hemming Elfvingin tie 5

Kiinteistötunnus 78-4-462-9 (osa kiinteistöstä)

Omistaja Hangon Rahtiasema Oy

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Kiinteistön pohjoisosassa sijaitsevan raskaan liikenteen Neste Truck -au-
tomaattiaseman toiminta on loppunut helmikuussa 2020. Aseman alueel-
la on tehty aiemmin pilaantuneen maaperän puhdistustöitä lähinnä ase-
malla toteutettujen muutostöiden yhteydessä. Viimeisin muutostyö tehtiin 
vuonna 2018, jolloin on kirjattu epäilys pilaantuneesta maasta maanpääl-
lisen säiliön betonilaatan ja maassa olevan suojakalvon välissä olevassa 
täyttömaassa. Käytössä olevat rakenteet estivät mahdollisen pilaantunei-
suuden tarkemmat tutkimukset. Jakeluasema tullaan purkamaan ja pur-
kutöiden yhteydessä varaudutaan myös pilaantuneen maaperän puhdis-
tamiseen.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maa-
perän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä riittävän 
ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kan-
nalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan ELY-keskus) 17.8.2020.
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Puhdistettavan alueen kuvaus

Nykyinen ja tuleva toiminta kiinteistöllä
Kiinteistöllä on aloitettu polttonesteen (diesel ja moottoripolttoöljy) jakelu-
toiminta vuonna 1989. Neste Truck -jakeluasema on toiminut kiinteistöllä 
vuokralla ja muutoin alueella toimii rahtiterminaali. Rahtiterminaalin toi-
minta on alkanut 1970-luvun alkupuolella.

Truck-asemalla on myyty polttoainetta maanpäällisestä säiliöstä, joka on 
tilavuudeltaan 60 m3. Säiliö on jaettu kolmeen osastoon, joista 30 m3 ja 
20 m3 on varattu dieselöljylle ja 10 m3 polttoöljylle. Säiliö on kaksivaippai-
nen ja se on ilmeisesti asennettu uutena vuoden 2003 muutostöiden yh-
teydessä. Tällöin uusittiin myös mittarikatos ja jätevesikaivojärjestelmä. 
Toimintojen sijainnit ovat ilmeisesti pysyneet suunnilleen samoilla paikoil-
la.

Lisäksi kohteessa on vuonna 2018 asennettu maanpäällinen 4 m 3:n 
AdBlue-säiliö. Vuoden 2018 muutostöissä dieselsäiliön ja jakelulaitteis-
ton läheisyyteen asennettiin öljynerotin ja piha-alueelle asennettiin hule-
vesien keruuta varten maanalainen 60 m3:n umpisäiliö sekä rakennettiin 
hulevesien viemäröinti.

Purkutöiden jälkeen jakeluaseman alue jää rahtiterminaalin piha-alueek-
si.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Kiinteistö sijaitsee Hangossa osoitteessa Hemming Elfvingin tie 5. Puh-
distettavan alueen sijainti on esitetty liitteessä 1.

Jakeluaseman alue sijoittuu kiinteistön pohjoisosaan. Kiinteistön koillis-
puolella kulkee Hemming Elfvingin tie ja kaakkoispuolella Santalantie. 
Lounaassa ja luoteessa kiinteistö rajautuu teollisuuskiinteistöihin. Jake-
luaseman kohdalla kiinteistön luoteispuolen teollisuuskiinteistöllä on kui-
tenkin asuinrakennus aivan kiinteistön rajalla.

Kiinteistö on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa yhdistettyjen 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä TTV).

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Kohteen pohjoispuolella täyttömaakerroksen alapuolella on noin 1–
5,5 metrin syvyydessä savi- ja silttimaata. Tämän alla maaperä koostuu 
hiekasta, hiekkaisesta moreenista ja sorasta. Kohteen eteläpuolella ei 
tutkimusten mukaan ole hienorakeista maakerrosta, vaan alueen maape-
rä koostuu pääosin hiekasta ja sorasta. Maaperätutkimukset alueella 
ulottuvat noin 19 metrin syvyyteen. Kalliopintaa ei ole todettu tutkimuk-
sissa. Maanpinnantaso kiinteistön alueella vaihtelee välillä + 13,91 – 
+ 14,69 m mpy.
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Maanpinta kiinteistöllä on silmämääräisesti arvioiden tasaista.

Kohde sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä 1-luokan pohjavesialu-
eella (0107801 Hanko). Lähin vedenottamo, Hopearanta, sijaitsee noin 
800 metriä kohteesta pohjoiseen.

Pohjavesi on kiinteistön alueella noin 10 metrin syvyydellä maanpinnas-
ta. Lisäksi mittarikentän itäpuolella on orsivesikerros 4–5 metrin syvyy-
dellä maanpinnasta. Pohjaveden todennäköinen virtaussuunta alueella 
on etelään ja orsiveden lounaaseen.

Kohteen lähellä olevan rakennuksen talousvesi tulee kunnan vesijohto-
verkostosta. Kiinteistöllä ei sijaitse talousvesikaivoja.

Kohteen lähistöllä ei ole varsinaisia pintavesistöjä.

Alue on pääosin asfaltoitu. Polttoaineenjakelualueella hulevedet johde-
taan hiekan- ja öljynerottimen kautta viemäriin. Jakelualueen ympäriltä 
hulevedet kerätään umpisäiliöön. Muilla alueilla hulevedet kulkeutuvat 
pintavaluntana alueen reunoille.

Aiemmat viranomaispäätökset ja lausunnot

 Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös No YS 255/24.4.1998 
(0197Y0428). Päätös koski massanvaihtoa öljyllä pilaantuneiksi 
todetuilla alueilla.

 Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto No YS 1200/15.10.2003 
(0197Y0428). Lausunto koski aseman muutostöiden yhteydessä 
toteutettavan maaperän jatkokunnostuksen toteuttamista päätöksellä 
No YS 255/ 24.4.1998.

 Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto No YS 44/14.1.2004 
(0197Y0428). Lausunto koski pilaantuneen maaperän kunnostusten 
loppuraporttien hyväksymistä.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Neste Markkinointi Oy, D-asema Hanko, Pilaantuneen maaperän 
puhdistustyö, 17.12.1998 päivätyn loppuraportin täydennys, Hem-
ming Elfvingin tie, 10960 Hanko. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 
22.12.2003.

 Hemming Elfvingin tie 5, Hanko pohjoinen, Toimenpideraportti maa-
perän kunnostuksesta. Ramboll Finland Oy, 26.11.2014.

 Neste Markkinointi Oy, Neste Truck Hanko (as.no: 2335), Hemming 
Elfvingin tie 5, Toimenpideraportti. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 
25.6.2019.
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 Neste Markkinointi Oy, Neste Truck Hangon jakeluasema (asema 
2335), Pohjaveden tarkkailuraportti 2019. FCG Suunnittelu ja tekniik-
ka Oy, 2.12.2019.

 Neste Markkinointi Oy, Neste Truck Hanko (asemanumero 2335), 
Hemming Elfvingin tie 5, 10960 Hanko, Purkamisen aikainen 
kaivusuunnitelma. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 14.8.2020.

Pilaantumista koskevat tiedot
Jakeluaseman alueella on tehty pilaantuneen maaperän puhdistustöitä 
vuosina 1998, 2003 ja 2018. Alueen pohjavettä on tarkkailut vuodesta 
2003 lähtien.

Massanvaihdot vuosina 1998 ja 2003
Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksessä No YS 255/24.4.1998 
maaperän puhdistuksen tavoitepitoisuudeksi oli asetettu öljyhiilivedyille 
300 mg/kg.

Puhdistustyön ensimmäinen vaihe tehtiin 28.–29.10.1998. Tällöin alueel-
ta poistettiin yhteensä noin 19,5 tonnia öljyhiilivedyillä pilaantuneita mai-
ta. Työn aikana ei maaperän tilaa päästy kuitenkaan tutkimaan kaikkien 
rakenteiden alapuolelta. Vuonna 2003 toteutettujen muutostöiden yhtey-
dessä jakelupisteen betonilaatan alta löytyi pilaantuneita maa-aineksia ja 
puhdistustyön toinen vaihe tehtiin 10.–16.10.2003. Tällöin alueelta pois-
tettiin yhteensä 57,41 tonnia öljyhiilivedyillä pilaantuneita maita. Pilaan-
tuneista maista oli voimakkaasti pilaantuneita yhteensä 28,55 tonnia ja 
lievästi pilaantuneita yhteensä 48,2 tonnia. Loppuraporttien mukaan alu-
eelle ei jäänyt tavoitepitoisuudet ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia.

Öljyvahinko vuonna 2014
Jakeluasemalla tapahtui ylitäyttö 2.9.2014 maanpäällisen dieselöljysäili-
ön täytön yhteydessä. Öljyä valui 300–400 litraa pintavaluntana asfalttia 
pitkin noin 13 metrin päässä olleeseen maapenkkaan. Alueelta poistettiin 
välittömästi 3,47 tonnia öljyhiilivedyillä C10–C40 pilaantuneita (pitoisuus 
14 000 mg/kg) maa-aineksia. Jäännöspitoisuusnäytteissä ei todettu val-
tioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon (300 mg/kg) 
ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Korkein todettu öljyhiilivetyjen jään-
nöspitoisuus oli 250 mg/kg.

Massanvaihto vuonna 2018
17.9.–8.10.2018 välisenä aikana poistetiin jakeluaseman muutostöiden 
yhteydessä kaivualueilta öljylle haisevia pilaantumattomia maa-aineksia 
25,56 tonnia ja öljyhiilivedyillä pilaantuneita maa-aineksia 57,34 tonnia. 
Korkein öljyhiilivetyjen C10–C40 pitoisuus 2 980 mg/kg todettiin vanhan 
öljynerottimen ympäristössä. Jäännöspitoisuusnäytteissä ei todettu labo-
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ratorion analyysimenetelmien määritysrajat ylittäviä pitoisuuksia öljy- tai 
bensiinihiilivetyjä.

Pohjavesitarkkailu
Jakeluaseman alueen pohjavettä on tarkkailtu vuodesta 2003 lähtien. 
Aluksi tarkkailua tehtiin kahdesta pohjavesiputkesta ja vuonna 2013 
tarkkailuun lisättiin yksi pohjavesi- ja yksi orsivesiputki. Keväällä 2018 
alueelle asennettiin lisäksi kolme uutta orsivesiputkea. Alueen pohja- tai 
orsivedessä ei ole todettu laboratorion analyysimenetelmän määritysrajat 
ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Jakeluaseman alueella ei ole voitu tehdä kattavia maaperätutkimuksia 
olemassa olevien laitteiden ja rakenteiden vuoksi. Jakeluaseman histo-
riatietojen ja yleisien kokemuksen perusteella pidetään mahdollisena, et-
tä säiliö- ja jakelualueella sekä öljynerotusjärjestelmän alueella on öljyllä 
pilaantuneita maa-aineksia enintään noin 100 m2:n alueella noin 100 m3 
(200 tonnia).

Alueelle on laadittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen maa-
perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi öljyhiilivedyille 
C10–C40. Arvioinnissa on huomioitu öljyhiilivetyjen fysikaaliset ja kemial-
liset ominaisuudet sekä alueen käyttö ja ympäristöolosuhteet.

Mahdollisiksi öljyhiilivetyjen kulkeutumisreiteiksi on arvioinnissa tunnis-
tettu haihtuminen ilmaan, kulkeutuminen pölyävän maan mukana ja kul-
keutuminen veden mukana. 

Ulkoilmaan tai rakennuksen sisäilmaan ei arvioida tapahtuvan merkittä-
vissä määrin haihtumista. Altistuminen hengitysilman tai pölyävän maan 
kautta arvioidaan mahdolliseksi lähinnä, mikäli öljyisillä alueilla tehdään 
maan kaivua. Myös suora ihokosketus öljyiseen maa-ainekseen on mah-
dollinen lähinnä kaivutöiden yhteydessä. Altistumisreittejä ei pidetä mer-
kittävänä, koska kaivutöihin osallistuvat henkilöt osaavat suojautua hait-
ta-aineilta asianmukaisesti. 

Öljyisen maa-aineksen nieleminen, suora altistuminen pinta- tai pohjave-
den välityksellä sekä välillinen altistuminen talousveden välityksellä eivät 
arvioinnin mukaan ole nykytilassa mahdollisia altistumisreittejä.

Kohteessa ei arvioida olevan riskiperusteista maaperän puhdistamistar-
vetta. Huomioiden kiinteistön sijainti tärkeällä pohjavesialueella sekä 
alueen käyttö, varaudutaan purkutöiden yhteydessä maaperä puhdista-
maan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisiin alempiin ohjearvo-
tasoihin.
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Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen
Puhdistustyön tavoitteena on poistaa jakeluaseman purkutöiden yhtey-
dessä kaivutöiden vaatimassa laajuudessa maa-ainekset, joiden öljyhiili-
vetyjen C10–C40 pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa 214/ 
2007 säädetyt alemmat ohjearvotasot. Asfaltoimattomaan pintamaahan 
(0–0,5 metriä) ei jätetä kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia sisältäviä 
maita. 

Mikäli tavoitepitoisuuksiin ei joltakin osin kohtuudella päästä tai haitta-ai-
neita esiintyy purkutöiden vaatimia kaivualueita laajemmin, tarkastellaan 
jatkotoimenpiteitä erikseen laadittavan riskinarvion perusteella.

Mahdolliset poiskuljetettavat haitta-ainepitoiset maat pyritään lastaa-
maan suoraan auton lavalle ilman välivarastointia.

Kohteeseen nimetään ympäristötekninen asiantuntija purkutöiden jäl-
keisten tarvittavien mittausten ja puhdistuksen valvojaksi. Valvoja ohjaa 
kaivutyötä ennakkotutkimuksien ja -tietojen sekä kaivusuunnitelman ja 
ympäristöviranomaisten määräysten mukaisesti.

Purku- ja kaivutyön sekä mahdollisen maaperän puhdistustyön arvioi-
daan kestävän kymmenen työpäivää (jakeluaseman purku, maanalaisen 
hulevesisäiliön poisto, mahdollisen haitta-ainepitoisen maan poisto, täyt-
tötyöt ja viimeistely). Purkutyö aloitetaan 14.9.2020.

Työn aikainen näytteenotto
Puhdistuksen valvoja ohjaa kaivutyötä ja maiden lajittelua työnaikaisella 
näytteenotolla sekä kenttämittauksilla ja -havainnoilla. Kaivettavista 
maista otetaan tarkastusnäytteitä maalajikerroksittain ja esiintyvien hait-
ta-aineiden sekä kaivun laajuuden mukaan.

Öljyhiilivetyjenpitoisuuksia seurataan työn aikana kenttämittauksin (PID-
mittari ja PetroFlag-kenttätestit). Osasta kaivun seurantanäytteistä tar-
kastetaan haitta-ainepitoisuudet myös laboratoriossa, jotta kenttämit-
tauksien tulokset saadaan varmennettua ja kalibroitua.

Kenttämittauksilla puhtaaksi todettujen kaivantojen pohjista ja seinämistä 
otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, joista analysoidaan tarvittavat haitta-
ainepitoisuudet laboratoriossa. Jäännöspitoisuusnäytteet otetaan edus-
tavalla tiheydellä siten, että jokaisen seinän ja pohjan osan keskimääräi-
nen pitoisuus tulee selvitettyä. 

Laboratoriossa näytteistä analysoidaan öljyhiilivetyjen C5–C40 pitoisuu-
det.
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Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely
Alle puhdistuksen tavoitetasojen olevia tiivistyskelpoisia maa-aineksia 
käytetään ensisijaisesti kaivantojen täyttöön, jos ne ovat teknisesti siihen 
kelpaavia. Mahdollisia kynnysarvot ylittäviä ja alemmat ohjearvot alittavia 
maita ei käytetä täyttöihin 0,5 metriä lähempänä maan pintaa. Hyötykäy-
tettävien maiden sijainnit merkitään kunnostuksen toimenpideraportin 
piirustuksiin.

Kaivantojen täyttöihin mahdollisesti rakenteellisesti soveltumattomat 
maat (ylijäämämaa) kuljetetaan valvojan ohjaamalle luvanvaraiselle vas-
taanottopaikalle.

Pilaantuneet maat toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan käsi-
teltäväksi ja loppusijoitettavaksi. Kuormien mukana toimitetaan valvojan 
laatimat haitta-ainepitoisen maan siirtoasiakirjat. Vaaralliseksi jätteeksi 
luokitellun maa-ainesjätteen kuormien mukana toimitetaan siirtoasia-
kirjat, joissa tulee esittää vaarallisen jätteen R-lausekkeet sekä jätekoo-
dit. Haitta-ainepitoisen maan kuljettajien pitää olla rekisteröitynä jätekul-
jettajarekisteriin. 

Purku- ja kaivutyössä poistettavat jakelutoimintaan liittyvät rakenteet ke-
rätään, lajitellaan ja kuljetetaan luvan ko. jätteen käsittelyyn omaaviin kä-
sittelypaikkoihin.

Pilaantuneen veden käsittely
Kaivantoihin mahdollisesti kertyvä öljyllä pilaantunut vesi poistetaan kai-
vannoista pumppaamalla se öljynerottimen ja tarvittaessa aktiivihiilisuo-
dattimen kautta maastoon tai viemäriin. Esiintyvän vesimäärän ollessa 
vähäinen, poistetaan se kaivinkoneella kaivettavan maan mukana. Maas-
toon tai viemäriin johtamiselle hakee valvoja luvan ennen pumppausta. 
Aktiivihiilisuodatinta käytetään, jos helposti haihtuvia hiilivetyjä esiintyy 
vedessä merkittävästi.

Veden määrän ollessa vähäinen, kuitenkin enemmän kuin mitä maape-
rän kaivun yhteydessä saadaan kohtuudella poistetuksi, voidaan vesi 
pumpata paikalle tuotuun säiliöön ja toimittaa imuautolla pois (tai suoraan 
imuautolla kaivannosta) tai käsitellä muulla soveltuvalla menetelmällä, 
esim. imeyttämällä öljyä adsorboivaan materiaaliin. Imuautolla pois kul-
jetettu vesi toimitetaan luvan omaavaan käsittelypaikkaan.

Mahdollisesta kaivantovedestä otetaan näytteet ennen sen pumppausta 
ja käsittelyn päätyttyä. Näytteistä analysoidaan hiilivetyjen C5–C40 pitoi-
suudet. Muuten näytteitä otetaan tarpeen mukaan. Näytteenotosta vas-
taa valvoja.
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Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin
Kenttävalvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mahdollisesti löytyviä uu-
sia haitta-aineita, rakenteita tai muuta normaalista poikkeavaa. Jos täl-
laista löytyy, asiasta informoidaan välittömästi tilaajaa, urakoitsijaa ja 
ympäristöviranomaisia. Mahdollisista korjaavista toimenpiteistä 
neuvotellaan heidän kanssaan ja asia korjataan mahdollisimman pian.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään aidoin ja varoituskyltein. 

Kaivetut poisvietävät haitta-ainepitoiset maat kuljetetaan kuormat peitet-
tyinä. Kuljetuskaluston reitit suunnitellaan niin, etteivät mahdolliset haitta-
aineet leviä työmaan ulkopuolelle. Tarvittaessa autojen ajoreitille levite-
tään pilaantumatonta maata ja autojen ajoreitit puhdistetaan työn jälkeen.

Jos pilaantunutta maata joudutaan väliaikaisesti varastoimaan kiinteistöl-
lä (esim. yön yli), kasat peitetään peitteillä.

Kunnostettavalla alueella ruokailu, juominen ja tupakointi on kielletty. 
Työmaalle järjestetään työmaatila työntekijöitä sekä valvojan kenttämit-
tauksia varten. Työmaalle järjestetään peseytymismahdollisuus (vähin-
tään kädet ja kasvot).

Työntekijät käyttävät kulloisenkin työtilanteen vaatimusten mukaisesti 
henkilökohtaisia suojavarusteita: kypärä, kuulosuojaimet, jalkineet, työ-
vaatteet, suojalasit, suojakäsineet (esim. 4H, PVA tai Viton). Suojavarus-
teet vaihdetaan niiden likaannuttua tai rikkouduttua.

Haihtuvien öljyhiilivetyjen pitoisuutta työmaa-alueen ilmassa seurataan 
PID-fotoionisaatiomittarilla ympäristöteknisen valvojan toimesta. Mikäli 
HTP15min-arvoja ylittäviä pitoisuuksia esiintyy, käytetään vähintään A2P3-
hengityssuojainta tai odotetaan, kunnes pitoisuusarvot laskevat työsken-
telylle sopivalle tasolle. Mittaustulokset esitetään toimenpideraportissa.

Kaivantoon mentäessä (esim. valvojan ottaessa näytettä) huolehditaan, 
että joku toinen henkilö valvoo tilannetta kaivannon reunalla. Kaivutyö 
keskeytetään siksi ajaksi, kun kaivannosta otetaan näytettä.

Lieviä työtapaturmia varten työmaalle varataan ensiapuvälineet. Työ-
maalle laitetaan massanvaihtovaiheessa näkyville yleiset hälytysnume-
rot.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Purku- ja kaivutyön aloitusilmoitus toimitetaan ympäristöteknisen valvo-
jan toimesta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
sekä Hangon kaupungin ympäristöviranomaiselle ja kiinteistön omistajal-
le. Ilmoituksessa kerrotaan työn aikataulu sekä vastuuhenkilöiden nimet 
ja yhteystiedot.
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Valvoja pitää kirjaa kohteesta kaivetuista ja pois kuljetetuista maista, tila-
vuuspainosuhteista, pitoisuuksista, sijoituspaikoista ja ajankohdista. Kir-
janpito pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla työmaalla puh-
distuksen aikana. Valvoja kirjaa ylös myös haihtuvien yhdisteiden PID-
mittausten tulokset.

Puhdistustyöstä tehdään toimenpideraportti, joka toimitetaan hyväksyttä-
väksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja tiedoksi 
Hangon kaupungin ympäristöviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle 
työn päättymisen jälkeen.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Neste Markkinointi Oy:n ilmoi-
tuksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Hangossa 
osoitteessa Hemming Elfvingin tie 5 sijaitsevalla kiinteistöllä RN:o 78-4-
462-9 ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistöllä 78-4-462-9 sijaitsevan jakeluaseman alueelta on pois-

tettava purkutöiden yhteydessä kaivutöiden vaatimassa laajuu-
dessa maa-ainekset, joiden öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10–C21) 
ja/tai raskaiden öljyjakeiden (>C21–C40) pitoisuudet ylittävät valtio-
neuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot.

Asfaltoimattoman pintamaan (0–0,5 metriä) osalta puhdistuksen 
tavoitetaso on öljyhiilivetyjen C10–C40 kynnysarvopitoisuus 
300 mg/kg.

1.2. Mikäli tavoitetasot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia todetaan em. kai-
vualueiden ulkopuolella, on kyseisille alueille laadittava valtioneu-
voston asetuksen 214/2007 mukainen arviointi maaperän pilaantu-
neisuudesta ja puhdistustarpeesta. Arviointi on liitettävä määräyk-
sen 10.5. mukaiseen loppuraporttiin.

1.3. Päätöksen määräysten 1.1., 1.2. ja 2.–10.5. mukaiset toimenpiteet on 
toteutettava 30.9.2025 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on tarpeen 
hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-keskuksen 
hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on toimitettava tiedoksi 
myös Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiin-
teistön omistajalle.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2.1. Jakeluaseman laitteiden ja rakenteiden purkutöiden yhteydessä on 

otettava edustavia maanäytteitä rakenteiden välittömästä läheisyy-
destä ja alapuolelta. Näytteenoton avulla selvitetään maaperän tila 
ja mahdollinen puhdistustarve. Jos näytteiden tutkimisessa käyte-
tään kenttämittauslaitetta, on kenttämittaustuloksista vähintään jo-
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ka kymmenennen näytteen, kuitenkin vähintään yhden näytteen 
tulos jokaiselta tutkimusalueelta, tarkastettava laboratoriomittauk-
silla. Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään määräyksen 
1.1. mukaisten haitta-aineiden pitoisuudet.

2.2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava maape-
ränäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja kaivet-
tavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Näyt-
teet on otettava siten, että maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat 
edustavasti selvitetty.

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, 
kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, 
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on ana-
lysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksis-
sa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
3.1. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maa-

perän puhdistuksesta kertovin kyltein. 

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen 
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaan-
tunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön aikana on 
huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa alu-
eella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai ympäris-
töriskiä.

3.2. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin 
toimitettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettävä erillään 
kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen ai-
kana.

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet
4. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen sei-

nämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. Näytteenotto-
tiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja pohjien haitta-
aineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvite-
tyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on otettava kui-
tenkin vähintään kaksi edustavaa näytettä. Näytteistä on analysoi-
tava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Välivarastointi
5. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida kaivu-

alueiden läheisyydessä esim. näytteiden analysoinnin vaatiman 
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ajan. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman lyhytaikaista ja se 
on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, 
pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumis-
ta, haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä, haitta-ainepitois-
ten suoto-/valumavesien muodostumista tai muuta terveys- tai ym-
päristöhaittaa.

Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on 
alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava 
edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.

Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen
6. Pilaantuneet maa-ainekset on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Pilaan-

tuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja, joka 
on oltava mukana kuljetuksen aikana ja luovutettava jätteen vas-
taanottajalle. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekis-
teriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten käsittely
7.1. Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa mu-

kaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsi-
teltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväk-
sytty kyseisen jätteen käsittely.

7.2. Puhdistustyön yhteydessä kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-ai-
nepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädetty-
jen kynnysarvojen ja määräyksen 1.1. mukaisten puhdistuksen ta-
voitetasojen välillä, voidaan hyödyntää puhdistusalueen kaivanto-
jen täytöissä. Hyötykäytettäviä maa-aineksia ei kuitenkaan saa 
sijoittaa mahdolliseen orsivesikerrokseen. Hyötykäytettyjen maa-
ainesten haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat on dokumentoitava. 
Selvitys maa-ainesten hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 
10.5. edellytettyyn loppuraporttiin.

7.3. Pilaantuneiden maiden kaivun yhteydessä poistettavat jätejakeet on 
toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnet-
täväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, 
jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.

Pilaantuneen veden käsittely
8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava alueella 
tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on 
puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. 
Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden viemäröintiin 
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pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja nou-
datettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Veden käsittelyssä talteenotettu, haitta-aineita sisältävä jäte on toi-
mitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hy-
väksytty kyseisen jätteen käsittely. Vaarallisen jätteen kuljetuksesta 
on tehtävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteiden 
siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden vastaanottajalle.

Pohjavesitarkkailu
9. Jakeluaseman purkutöiden yhteydessä tehtävien havaintojen ja 

maaperän tutkimustulosten perusteella on arvioitava töiden jälkei-
nen pohja-/orsiveden tarkkailutarve. Selvitys tarkkailutarpeesta on 
liitettävä määräyksen 10.5. mukaiseen loppuraporttiin.

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
10.1. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen mää-

räysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvonnas-
ta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen aloittamisajan-
kohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteis-
tön omistajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille 
tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten puhdis-
tustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

10.2. Mikäli puhdistustyön aikana todetaan muita kuin määräyksessä 1.1. 
mainittuja haitta-aineita, kaikkea puhdistustavoitteet ylittävää maa-
ainesta ei ole mahdollista poistaa sekä muista poikkeuksellisista ti-
lanteista tai puhdistussuunnitelman mahdollisista muutostarpeista, 
on viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Uuden-
maan ELY-keskukselle ja Hangon kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle.

10.3. Jos pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan jakeluaseman alueen ul-
kopuolelle, on asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-
keskukselle, Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ja kyseisen alueen maanomistajalle jatkotoimenpiteiden sopimisek-
si.

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

10.5. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä 
on tehtävä raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen 
ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksistä, ku-
vaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn 
aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-aine-
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pitoisista maa-aineksista, haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyö-
dyntäminen alueella, analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-
aineiden jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit 
karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten vesi-
näytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta 
ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto pilaantuneiden 
maa-ainesten siirtoasiakirjoista.

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Hangon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omis-
tajalle kahden kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattami-
sesta.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja poh-
javeden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yh-
teydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen 
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoi-
tus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei lu-
vun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tar-
kastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä on 
annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen 
tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräyk-
set 1.1.–10.5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvolli-
suuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvillä-
olovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toi-
mintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) 
ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). (Määräykset 1.1.–9., 10.2. ja 
10.3.)

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus-
tarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin 
esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylem-
mät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai useamman haitta-aineen 
pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on maaperän pilaantuneisuus 
ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, 
jollei arvioinnista muuta johdu: 1) alueella, jota käytetään teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueena, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylit-
tää säädetyn ylemmän ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla 
alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alem-
man ohjearvon.

Kiinteistöllä on harjoitettu dieselöljyn ja moottoripolttoöljyn jakelutoimin-
taa, jonka seurauksena maaperään on voinut päästä puhdistusta edellyt-
täviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 lii-
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tteessä säädetyt öljyhiilivetyjen kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylem-
mät ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Öljyhiilivetyjen kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohje-
arvot.

Haitta-aine Kynnysarvo 

mg/kg

Alempi 
ohjearvo 

mg/kg

Ylempi 
ohjearvo 

mg/kg
Kevyet öljyjakeet (>C10–C21) 300 1 000
Raskaat öljyjakeet (>C21–C40) 600 2 000
Öljyjakeet (>C10–C40) 300   

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperän 
puhdistustavoitteeksi purkutöiden vaatimille kaivualueille pääsääntöisesti 
öljyhiilivetyjen alemmat ohjearvotasot. Asfaltoimattoman pintamaaker-
roksen tavoitepitoisuudeksi on hyväksytty kynnysarvotaso. Mikäli tavoite-
tasot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia esiintyy kaivualueiden ulkopuolella, 
tulee laatia ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ko. alueille erillinen maa-
perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, jonka perusteella 
päätetään mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Puhdistusta-
voitteet on katsottu riittäviksi alueelle laaditun riskinarvioinnin perusteella. 
(Määräykset 1.1. ja 1.2.) 

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, jo-
ka on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2020 ja jonka kestoksi on arvioitu kym-
menen päivää. Mikäli puhdistusta ei jostain syystä pystytä toteuttamaan 
viiden vuoden määräajassa, voi siihen hakea lisäaikaa ELY-keskukselta. 
Tällöin tulee arvioitavaksi se, ovatko alueen olosuhteet ja suunnitelmat 
muuttuneet niin, että on tarpeen laatia uusi ilmoitus, vain vastaavatko ne 
edelleen tämän päätöksen perustana ollutta tilannetta. (Määräys 1.3.)

Päätöksessä on edellytetty tehtäväksi lisätutkimuksia jakeluaseman ra-
kenteiden ja laitteiden alueilta niiden purkutöiden yhteydessä, koska em. 
alueita ei ole pystytty tutkimaan aseman toiminta-aikana. Tutkimuksilla 
varmistetaan, että kaikki pilaantuneet alueet tulevat puhdistetuiksi. 
(Määräys 2.1.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava kaivu-
syvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. Käsitte-
lyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi 
siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan laboratoriossa maa-ai-
neseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella voidaan erotella toisistaan 
vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, tavano-
maiseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset sekä kohon-
neita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaik-
koihin toimitettavat maa-ainekset. (Määräys 2.2.)
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Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §: n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (Määräykset 
2.1., 2.2., 4., 8. ja 10.1.)

Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty aidattavaksi sekä merkittä-
väksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta ja muista työvaiheista ei 
aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään 
asiattomien pääsy kaivualueelle. Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta 
sisältävät kuormat on edellytetty peitettäviksi ja haitta-ainepitoiset kaive-
tut maa-ainekset on edellytetty pidettäviksi erillään pilaantumattomista 
maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu hait-
taa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräykset 3.1., 3.2. ja 6.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai jätehuol-
losta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 15 §:ssä 
säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 2.–3.2., 5.–
9. ja 10.4.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-ainepitoi-
suudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. Näytteenotolla 
varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden toteutuminen. (Mää-
räys 4.)

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi si-
ten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirto-
asiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava muka-
na jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siir-
toasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. (Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määrä-
ys 6.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdol-
lisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjes-
tyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista uudelleen-
käyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräykset 7.1.–
7.3.)

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi vastaan-
ottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä kyseisiä 
maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien pilaantuneiden maa-ainesten 
kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun asetuksen 
331/2013 mukaisesti. Alueelta poistettavat kohonneita haitta-ainepitoi-
suuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimitettaviksi asianmu-
kaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.1.)
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Päätöksessä on hyväksytty puhdistustyön yhteydessä kaivettujen haitta-
ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisten kyn-
nysarvojen ja määräyksen 1.1. mukaisten puhdistuksen tavoitetasojen 
välissä olevien maa-ainesten hyötykäyttö kaivantojen täytöissä. Päätök-
sessä on edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ai-
nepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-ainekset 
voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kaivutöiden yhteydessä. 
(Määräys 7.2.)

Maaperän puhdistustyön yhteydessä kaivettavat jätejakeet on edellytetty 
toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen 
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.3.)

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat 
haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta 
enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa tervey-
delle tai ympäristölle. (Määräys 8.)

Kohde sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella ja kai-
vutöiden yhteydessä maaperässä mahdollisesti olevat haitta-aineet voi-
vat kulkeutua pohjaveteen. Tämän vuoksi pohja-/orsiveden tarkkailutarve 
on edellytetty arvioitavaksi kaivutöiden aikana tehtyjen havaintojen ja 
saatujen tutkimustulosten perusteella. (Määräys 9.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään valvontaviran-
omaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. Mää-
räykset 10.1.–10.5. on annettu viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin 
ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty varau-
tumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, maaperässä 
todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista tut-
kimuksista, pilaantunut alue on arvioitua laajempi tai kaikkea pilaantu-
nutta maa-ainesta ei voida poistaa. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen 
voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräyk-
set 10.2. ja 10.3.)

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

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 
191, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
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Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisis-
ta suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 990 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- 
ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 
(1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän pää-
töksen käsittelyyn kului 18 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu 
valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksul-
lisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä ole-
vaan maksutaulukkoon. 

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Neste Markkinointi Oy
Pirjo Haasto (sähköisesti)

Tiedoksi
Hangon Rahtiasema Oy (sähköisesti)
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Pasi Vahanne/Tuomas Aholainen 
(sähköisesti)
Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen verk-
kosivuilla.
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Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maape-
rän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oi-
keuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va-
lituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaa-
moon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä 2. 
olevassa valitusosoituksessa. 

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt ylitarkas-
taja Hanna Valkeapää ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.

Liitteet Liite 1. Puhdistettavan alueen sijainti
Liite 2. Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen 
tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai 
juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot;
- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 
lähettää (prosessiosoite);
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
(vaatimukset);
- vaatimusten perustelut; ja
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän 
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa 
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä 
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen 
valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä. 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Valitus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituksen 
tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee 
olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
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aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. 

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty 
eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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