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

Ilmoituksen tekijän nimi
St1 Oy
PL 68
00521 Helsinki

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Vantaan Vaaralassa osoitteessa 
Kuussillantie 19. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on 92-
93-34-7. Kiinteistön omistaa St1 Oy.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Kiinteistöllä sijaitsee polttonesteiden jakeluasema, jonka toiminta 
päättyy maaliskuussa 2021. Tammikuussa 2021 tehdyssä 
maaperätutkimuksessa todettiin yhdessä tutkimuspisteessä 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon 
ylittävä öljyhiilivetyjen pitoisuus. Maaperätutkimuspisteiden sijoittelua 
rajoittivat maanalaiset ja päälliset polttoaineiden jakeluun liittyvät 
rakenteet, putkistot, kaapelit ja viemärit, joten maaperän 
pilaantuneisuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Polttoaineen jakelulaitteistot 
tullaan purkamaan ja maaperä puhdistamaan huhti-kesäkuussa 2021.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on 
tehtävä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen 
puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan 
ELY-keskus) 3.3.2021. Ilmoitusta on täydennetty 16.3.2021.
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Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta kiinteistöllä
Jakeluasematoiminta on alkanut vuonna 1965. Kohteessa toimii tällä 
hetkellä Shell -polttoaineen jakeluasema. Jakeluaseman yhteydessä 
toimii autopesula, Helmi Simpukka -ravintola sekä 
päivittäistavarakauppa.

Kohteessa on neljä polttoaineen jakelukoroketta, joista kolme on 
toiminnassa. Jakelualueella on betonikiveys, säiliöiden täyttöalueella 
teräsbetonilaatta ja muu liikennöintialue on asfaltoitu. Jakelualueen ja 
säiliöiden täyttöalueen pintarakenteiden alapuolella ovat tiiviit 
ympäristösuojaukset (bentoniittimatto).

Kohteessa on viisi maanlaista polttonestesäiliötä (2-vaippa), kolme 
bensiinisäiliötä (95E 20 m3 / 30 m3, 98E 20 m3), yksi diesel-säiliö (20 m3) 
ja yksi polttoöljysäiliö (16 m3). Rakennuksella on oma lämmitysöljysäiliö 
(PÖ 7 m3), joka ei ole tällä hetkellä käytössä (rakennus 
kaukolämmössä). Jäte- ja säiliöalueella on polttoaineen erotin (PEK) ja 
näytteenotto-/sulkukaivo (NOK). Pesuhalliin liittyen on em. mainittujen 
lisäksi hiekanerotin (HEK).

Polttoaineen jakeluun liittyvät maanalaiset ja -päälliset toiminnot 
puretaan ja maaperä puhdistetaan huhti-kesäkuussa 2021. Kohteen 
tulevasta käytöstä ei ole tietoa.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Kiinteistö rajautuu idässä ja pohjoisessa asuinkiinteistöihin, lännessä 
Hakunilantiehen sekä etelässä Kuussillantiehen. 

Kiinteistön on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa 
moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi (kaavamerkintä 
LH(AM)).

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet

Maaperä
Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan kohteen 
maaperä on hiekkaa, hiekkamoreenia ja karkeaa hietaa. Kohteen 
maanpinta sijaitsee tasolla noin +32 - +33 m mpy. Maanpinta laskee 
idän-etelän suuntaan ja nousee pohjoiseen.

Kohde on asfalttipäällysteinen. Nurmipintaisilla reuna-alueilla 
pintamaassa on ohut humuskerros. Tutkimusalueella havaittiin noin 1–
2 metrin paksuinen täyttömaakerros hiekkaa ja soraa, jonka alla 
maaperä on hiekkaa ja hiekkamoreenia. Säiliöalueella täyttökerrokset 
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ovat 3–4 metriä. Kalliopinta sijaitsee noin 1-3,5 metrin syvyydessä 
tutkimusten mukaan.

Pohja- ja orsivesi
Jakeluaseman alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeäksi 
luokitellulla pohjavesialueella (Fazerila 0109252). Fazer I -vedenottamo 
sijaitsee noin 750 metriä kohteesta etelään ja Fazer II -vedenottamo 
noin 580 metriä kohteesta kaakkoon.

Pohjaveden pinnan taso vaihtelee jakeluasema-alueella noin +26 - 
+31 m mpy. Tasoon alueella vaikuttaa maanpinnan lähellä oleva 
kalliopinta, joka voi muodostaa alueella myös orsivesikerroksia. 
Pohjaveden virtaussuunnan arvioidaan olevan kohteesta kaakon-idän 
väliseen suuntaan. Pohjaveden virtaus kääntyy koilliseen Lähdepuiston 
alueella. Pohjavesi virtaa pois pohjavesialueelta Kuussillan ja Vaaralan 
kirkon läheisyydessä olevien kallioruhjeiden/laaksojen kautta 
pohjoiseen ja koilliseen. Kohteen maaperätutkimuksessa pohja-/ 
orsivettä ei todettu.

Pinta- ja hulevesi
Kohteesta noin 300 metriä lounaaseen sijaitsee Slåttmossenin suoalue, 
jonka länsipuolella, vanhan vedenottamon (Fazer IV) läheisyydessä on 
alueen soranotosta peräisin olevia pieniä pohjavesilammikoita.

Jakelu- ja säiliöiden täyttöalueen hulevedet on viemäröity maanalaisen 
polttoaineenerottimen (PEK) ja näytteenotto-/sulkukaivon (NOK) kautta 
jätevesiviemäriin. Muun päällystetyn alueen hulevedet ovat 
sadevesiviemäröity.

Pesuhallin vesille on oma hiekanerotin (HEK) sekä PEK ja NOK. 
Polttoaineen erottimet ovat 2-luokkaa.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 oy Shell ab, Shell Vantaa Vaarala, Toimenpideraportti, URS Nordic 
Ab 10.3.2009

 St1 Oy, Shell Vantaa Vaarala, Maaperä- ja pohjavesiselvitys 
(Päivitetty 2.2.2016), FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 31.8.2015. 

 St1 Oy, Shell Vaarala Vantaa, Tarkkailuraportti, Vahanen 
Environment Oy 27.4.2020.

 St1 Oy, Shell Vantaa Vaarala, Kuussillantie 19, Vantaa (92-93-34-7), 
Ympäristötekninen tutkimusraportti, Vahanen Environment Oy 
17.2.2021.
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 St1 Oy, Shell Vantaa Vaarala, Kuussillantie 19, Vantaa (92-93-34-7), 
Maaperäkunnostuksen yleissuunnitelma, Vahanen Environment Oy 
19.2.2021.

Pilaantumista koskevat tiedot

Maaperätutkimus ja rakenteiden uusiminen 1995
Ilmoitusasiakirjojen mukaan jakeluasemalla on tehty ympäristötekninen 
maaperätutkimus vuonna 1995 eikä tuolloin todettu puhdistusta 
edellyttäviä haitta-ainepitoisuuksia. Samana vuonna uusittiin säiliöitä ja 
putkistoja ja tuossa yhteydessä poistettiin öljyhiilivetypitoisia maa-
aineksia 481 t.

Muutostyöt vuonna 2009
Joulukuussa 2008 huoltoasemarakennuksen koillispuolella 
polttoainesäiliöiden alueella uusittiin aseman täyttöputket ja huoltokaivot 
sekä niiden tiivis pintarakenne. Töiden yhteydessä ei todettu 
pilaantuneita maita.

Maaperätutkimukset vuonna 2021
Jakeluaseman alueella tehtiin ympäristöteknisiä maaperätutkimuksia 
18.1.2021, jolloin alueella sijoitettiin kuusi (VAH1–VAH6) 
tutkimuspistettä. Pisteet VAH1 ja VAH2 tehtiin säiliöalueelle, pisteet 
VAH3–VAH5 jakelualueelle ja VAH6 rakennuksen polttoöljysäiliön 
läheisyyteen. Alueella sijainneet maanalaiset polttoaineen 
jakelurakenteet, sähkökaapelit ja viemärit, vesijohdot yms. sekä 
maanpäälliset toiminnot ja rakenteet vaikuttivat 
maaperätutkimuspisteiden sijoittamiseen. Näytepisteiden sijainnit on 
esitetty liitteen 2 karttapiirustuksessa.

Maanäytteet otettiin kairaamalla ensimmäisen metrin syvyydeltä 0,5 
metriä paksuista kerroksista ja tämän jälkeen metrin paksuista 
kerroksista. Näytteitä otettiin yhteensä 20 kpl. Kaikista näytteistä 
määritettiin aistinvaraisesti maalaji, kosteus ja haju sekä kirjattiin ylös 
muut mahdolliset havainnot. Lisäksi niistä tutkittiin haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden esiintymistä PID-mittarilla. Kenttämittausten ja -
havaintojen sekä alueen toimintojen perusteella valittiin kuusi näytettä 
laboratorioanalyyseihin. Laboratoriossa näytteistä analysoitiin 
bensiinijakeiden (C5-C10), öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10-C21), 
raskaiden öljyjakeiden (C21-C40), BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, 
etyylibentseeni ja ksyleenit) sekä oksygenaattien (MTBE, TAME, ETBE, 
DIPE, TAEE ja TBA) pitoisuudet.

Tutkimuspisteessä VAH3 syvyydellä 1–1,6 m todettiin öljyhiilivetyjen 
keskitisleitä 2 500 mg/kg. Pitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksen 
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214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason. Muissa näytteissä ei 
todettu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia.

Keväällä 2021 suoritettavan aseman purkutyön ja 
maaperäkunnostuksen yhteydessä kohteen maaperää tutkitaan tarpeen 
mukaan koekuopin.

Pohjavesitutkimukset
Kiinteistön alueella sijaitsee kolme pohja-/orsiveden tarkkailuputkea 
(FCG1–FCG2). Putki FCG1 sijaitsee kiinteistön kaakkoispuolella, putki 
FCG2 säiliöalueen läheisyydessä kiinteistön lounaispuolella ja putki 
FCG3 kiinteistön pohjoispuolella. Putkien sijainnit on esitetty liitteen 3 
karttapiirustuksessa.

Putkista on otettu vesinäytteet kaksi kertaa vuonna 2013 ja kerran 
vuosina 2014, 2015 ja 2020. Näytteistä on analysoitu laboratoriossa 
bensiinijakeiden (C5-C10), BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, 
etyylibentseeni ja ksyleenit), oksygenaattien (MTBE, TAME, ETBE ja 
TAEE) sekä öljyjakeiden (C10-C40) pitoisuudet.

Putkesta FCG1 otetuissa näytteissä on todettu öljyhiilivetyjen 
keskitisleitä (C10-C21) vuosina 2013 ja 2015 pitoisuuden ollessa 0,19–
1,3 mg/l.

Putkesta FCG2 otetuissa näytteissä on todettu vuosina 2013, 2015 ja 
2020 öljyhiilivetyjen keskitisleitä (C10-C21) 0,40–1,60 mg/l ja raskaita 
öljyjakeita (C21-C40) 0,07–0,96 mg/l. Etyylibentseeniä on todettu vuosina 
2015 ja 2020 pitoisuuksien ollessa 1,8 µg/l ja 3,1 µg/l. 

Putkesta FCG3 otetuissa näytteissä on vuosina 2013 ja 2014 todettu 
MTBE:tä pitoisuuksien ollessa 26 µg/l ja 11 µg/l. Vuonna 2020 otetussa 
näytteessä todettiin raskaita öljyjakeita (C21-C40) 0,40 mg/l.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi ja 
puhdistustavoite

Puhdistustasoksi esitetään valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisia alempia ohjearvoja polttoaineen jakelutoimintaan liittyvien öljy-
yhdisteiden osalta. 

Polttoaineen jakelulaitteistot puretaan. Säiliö- ja jakelualueet ovat 
jäämässä parkkialueeksi. Alueen pintakerrokset rakennetaan 
pilaantumattomista maa-aineksista ja mahdollisesti alue asfaltoidaan. 
Kohteen maankäyttö ei näin ollen ole muuttumassa ns. herkemmäksi. 
Jos kohteen käyttö tulevaisuudessa muuttuu, arvioidaan tuolloin alueen 
pilaantuneisuus ja puhdistustarve tarpeen mukaan uudelleen.

Kohde sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellulla 
pohjavesialueella (Fazerila 0109252). Jakeluasema-alueen 
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läheisyydessä ei ole pohjaveden ottoa tai pohjaveden käyttöä 
talousvetenä. Fazer I -vedenottamo sijaitsee noin 750 metriä kohteesta 
etelään ja Fazer II -vedenottamo noin 580 metriä kohteesta kaakkoon. 
Alueella on kunnallinen vesijohto.

Kohteeseen tehdyn pohjavesiselvityksen perusteella jakeluaseman 
pohjavedet eivät virtaa nykyisille vedenottamoille ja vedenottamot 
sijaitsevat pohjavettä jakavien kallio- ja maakynnysten takana. 
Selvityksessä arvioidaan myös, että jakeluaseman pohjaveden 
virtaussuunnassa ei ole vedenotolle mahdollisia paikkoja maaperän 
hienojakeisuuden ja rakennetun ympäristön (painaumariskit) johdosta. 
Pohjavesitutkimuksissa ei ole myöskään todettu polttoaineen 
jakeluasemalta peräisin olevia öljyhiilivetyjä jakeluaseman 
ulkopuolisissa tarkkailupisteissä. Kohteen läheisyydessä ei ole 
merkittäviä ekologisia arvoja, joille jakeluasematoiminta aiheuttaisi 
riskiä.

Tutkimuksissa todetut C10-C40 öljyhiilivedyt ovat pääosin maaperässä ja 
pohjavedessä heikosti kulkeutuvia tai kulkeutumattomia. Maaperässä 
todettujen haitta-aineiden ei arvioida kulkeutuvan pölyämisen, 
haihtumisen tai veden mukana niin, että haitta-aineille altistumista 
tapahtuisi hengityksen, kosketuksen, maan nielemisen, veden juomisen 
tai kasvien syömisen kautta. Em. perusteella voidaan arvioida, että 
kohteeseen puhdistuksen jälkeen mahdollisesti jäävät alemmat 
ohjearvot alittavat öljyhiilivetypitoisuudet eivät aiheuta kohteessa tai sen 
lähialueella haitta-aineiden kulkeutumisriskiä, terveydellistä tai 
ekologista riskiä tai haittaa kohteen tulevalla käytöllä.

Haitta-ainepitoisen maan määrä
Tehdyn tutkimuksen perusteella kohteen maaperässä olevan ylemmän 
ja alemman ohjearvon ylittävän maa-aineksen määrää ei ole 
mahdollista tarkasti arvioida. Maanalaisten ja -päällisten 
jakeluasematoimintaan liittyneiden rakenteiden takia suurta osaa 
mahdollisista haitta-ainepitoisista alueista ei ollut mahdollista tutkia.

Perustuen jakelutoiminnan historiaan (toiminta alkanut 1965), aiempiin 
puhdistustoimenpiteisiin sekä pohja- ja maaperätutkimuksiin ja 
erityisesti kallioperän läheisyyteen, kohteessa arvioidaan maksimissaan 
olevan noin 700 t alemman ohjearvon ylittävää maa-ainesta, josta noin 
1/3 (maks. 250 t) arvioidaan olevan ylemmän ohjearvon ylittävää. 
Alueet, joilla mahdollisesti on puhdistustason ylittäviä haitta-ainepitoisia 
maita, on esitetty liitteen 4 karttapiirustuksessa.
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Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen

Maaperän puhdistus suoritetaan massanvaihdolla. Jos alueelle on 
jäämässä puhdistustavoitteet ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia (jos niiden 
poistaminen ei ole esim. rakennusteknisesti mahdollista), neuvotellaan 
asiasta tilaajan, alueen ympäristöviranomaisten sekä maan omistajien 
kanssa ennen kaivannon täyttämistä. Tarpeen mukaan haitta-
ainepitoiset maat eristetään (HDPE-kalvo, bentoniittimatto tms.).

Kohteeseen puhdistuksen jälkeen jääneiden kynnysarvot ylittävien 
haitta-aineiden mahdollisia kulkeutumis-, terveys- ja ekologisia riskejä 
arvioidaan puhdistuksesta laadittavassa raportissa.

Jakelutoiminta lopetetaan 27.3.2021. Polttoaineen jakelulaitteistot 
puretaan ja maaperä puhdistetaan 2021 huhti-kesäkuun aikana.

Työnaikainen näytteenotto

Puhdistuksen valvoja ohjaa kaivutyötä ja massojen lajittelua 
työnaikaisella näytteenotolla. Näytteet tutkitaan aistinvaraisesti sekä 
PID–mittarilla ja Petroflag–kenttätesteillä. Kaivettavista maa-aineksista 
otetaan kokoomanäytteitä (5–10 osanäytettä). Näytteistettävien 
kaivumassojen määrä vaihtelee kaivupaikasta- ja syvyydestä sekä 
pilaantuneisuudesta riippuen, mitkä määräävät myös maa-aineksesta 
otettavien näytteiden määrän. Kaivumassojen näytteistämiseen 
(näytetiheys, analyysimäärä) vaikuttaa myös vastaanottopaikka ja 
paikan näytteenottovaatimukset. 

Kaivetuista maa-aineksista otettujen näytteiden kenttätestituloksista 
vähintään noin 10 % varmistetaan laboratoriossa. Näytteistä 
analysoidaan laboratoriossa hiilivetyjakeiden C5-C40 pitoisuudet sekä 
BTEX–yhdisteiden ja oksygenaattien pitoisuudet. Jos kohteessa 
todetaan aistinvaraisesti tai kenttämittauksin pesuliuottimia, 
analysoidaan näytteistä laboratoriossa tarpeen mukaan myös VOC–
yhdisteet. Tarpeen mukaan tutkitaan myös muita haitta-aineita.

Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta 
jäännöspitoisuusnäytteet. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan vähintään 
yksi kokoomanäyte (sisältää 5–10 osanäytettä) jokaista noin 100 m2:n 
pinta-alaa kohti, kuitenkin niin, että jokaisesta kaivannosta otetaan 
vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Muutaman neliömetrin 
kaivannoista otetaan tarpeen mukaan vain yksi jäännöspitoisuusnäyte.

Jäännöspitoisuusnäytteet tutkitaan kenttätestein. Kenttätestien 
perusteella laboratorioanalyysiin toimitetaan pilaantuneilta alueilta 
vähintään 1–2 näytettä kaivantoa kohden niin, että kaivantojen 
jäännöspitoisuudet saadaan luotettavasti tutkittua.
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Näytteistä tutkitaan hiilivetyjakeiden C5-C40 pitoisuudet sekä BTEX–
yhdisteiden ja oksygenaattien pitoisuudet. Jos kohteessa todetaan 
aistinvaraisesti tai kenttämittauksin pesuliuottimia, analysoidaan 
näytteistä laboratoriossa tarpeen mukaan myös VOC–yhdisteet.

Jäännöspitoisuusnäytteistä ei tehdä laboratorioanalyysejä kaivualueilla 
(tai kaivusyvyyksillä), joilla ei ole ollut jakelutoimintaa tai muuta pilaavaa 
toimintaa, mikäli kenttämittauksin (PID–mittaus/PetroFlag–kenttätesti) ja 
aistinvaraisin havainnoin voidaan maaperän olettaa olevan 
pilaantumatonta (haitta-ainepitoisuus alle kynnysarvon). Ko. alueiden 
jäännöspitoisuudet käsitellään kohdetietojen ja kenttähavaintojen 
perusteella tehtävässä raportissa.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely

Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan asianmukaisen luvan omaaviin 
vastaanottopaikkoihin kuorma- tai kasettirekka-autoilla. Pilaantuneiden 
maiden kuormat peitetään. Kuormien mukana toimitetaan 
asianmukaiset siirtoasiakirjat.

Purkutyön yhteydessä kaivettavia puhdistustason (alempi ohjearvotaso) 
alittavia maa-aineksia voidaan käyttää alueen täytöissä.

Kunnostustyömaalla syntyvät jätteet kerätään, lajitellaan ja toimitetaan 
luvanvaraisiin jätteen vastaanotto- tai kierrätyspisteisiin.

Pilaantuneen veden käsittely

Kaivantoon kertyvien työnaikaisten vesien johtamisesta 
viemäriverkostoon tai maastoon sovitaan tarpeen mukaan paikallisen 
vesihuoltolaitoksen tai ympäristöviranomaisen kanssa. Ennen 
mahdollista veden johtamista, pumpattava vesi käsitellään tarpeen 
mukaan paikalla olevan tai siirrettävän painovoimaisen erottimen avulla 
tai muilla vedenkäsittelylaitteistoilla (esim. aktiivihiilisuodatin). Veden 
mahdollisessa viemäröinnissä pyritään käyttämään kohteessa olevia 
maanalaisia erottimia. Vaihtoehtoisesti pilaantunut vesi kuljetetaan pois 
imuautolla asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan.

Kaivantoon kertyvistä vesistä pyritään ottamaan työnaikana edustavia 
vesinäytteitä. Viemäriin johdettavien vesien näytteenotosta sovitaan 
paikallisen vesihuoltolaitoksen kanssa.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

Ympäristötekninen valvoja seuraa työn aikana työmaalta mahdollisesti 
löytyviä uusia haitta-aineita, rakenteita tai muuta normaalista 
poikkeavaa. Jos tällaisia löytyy, ympäristötekninen valvoja informoi 
tarpeen mukaan tilaajaa, maan omistajaa ja ympäristöviranomaisia. Em. 
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tahojen kanssa päätetään tarpeen mukaan mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä mm. lisäanalyyseistä.

Jos puhdistuksen aikana havaitaan pilaantuneen alueen levinneen 
naapurikiinteistön puolelle, ilmoitetaan asiasta tilaajalle, 
maanomistajalle sekä ympäristöviranomaisille. Puhdistuksen 
jatkamisesta naapurikiinteistön puolelle sovitaan tarpeen mukaan 
kiinteistön omistajan ja ympäristöviranomaisten kanssa.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Pilaantuneen maan puhdistuksesta mahdollisesti aiheutuvia terveys- ja 
ympäristöhaittoja voivat olla työntekijöiden altistuminen haitta-aineille, 
ulkopuolisten henkilöiden altistuminen haitta-aineille, pilaantuneiden 
maiden leviäminen puhtaille alueille, melu, pöly, haju, liikenne ja haitta-
aineiden liukeneminen kaivantojen täyttyessä sadevedellä.

Puhdistustyön aikana noudatetaan yleisiä työturvallisuusohjeita. 
Pilaantuneen maan kaivutyöstä toimitetaan työmaalle 
työsuojelusuunnitelma. Pilaantuneen maan puhdistustyöntekijät 
suojautuvat haitta-aineilta asianmukaisesti. Ulkopuolisten pääsy 
työmaa-alueelle estetään aidoin ja varoituskyltein. Tarpeen mukaan 
tiellä liikkujia varoitetaan työmaasta liikennemerkein.

Kaivutyö toteutetaan siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä 
kaivun aikana puhtaalle alueelle tai työmaan ulkopuolelle. Haitta-
aineiden leviäminen vältetään estämällä autojen tarpeeton liikkuminen 
pilaantuneella alueella ja peittämällä kuormat. Tarvittaessa renkaat 
puhdistetaan. Jos pilaantuneita, haisevia maita joudutaan väliaikaisesti 
välivarastoimaan alueella, kasat peitetään.

Puhdistuksesta aiheutuu ympäristöön normaaliin maanrakennustyöhön 
verrattavaa melua eli kaivinkoneiden ja kuorma-autojen ääniä. 
Kaivutyön aikainen pölyäminen estetään tarvittaessa maa-ainesten 
kastelulla tai peitolla. Työmaan ympäristövaikutusten ei arvioida 
poikkeavan normaalista maanrakennustyömaasta.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Puhdistuksen aloittamisajankohta sekä puhdistuksen ympäristöteknisen 
valvojan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle 
sekä Vantaan kaupungin ympäristökeskukselle. Työmaasta tehdään 
tarpeen mukaan ilmoitus myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
työsuojeluviranomaiselle.

Puhdistuksen valvoja pitää puhdistuksesta päiväkirjaa, johon merkitään 
vähintään tiedot alueelta poistetuista maista (määrä, alkuperä, 
pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta), tiedot otetuista näytteistä 
(näytetiedot, ajankohta, mittaustulokset), näytepisteiden paikat, 
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maaperään mahdollisesti jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet ja 
sijainti sekä erityishavainnot ja poikkeamat suunnitelmista.

Pilaantuneen maan puhdistustyöstä tehdään loppuraportti puhdistuksen 
päätyttyä. Raportissa esitetään vähintään puhdistuksen aikainen 
näytteenotto ja näytteiden analysointi, kaivutyön toteutus, puhdistustyön 
seuranta ja tiedot poistetuista pilaantuneista maa-aineksista, 
jäännöspitoisuustiedot, mahdollisesti pilaantuneeksi jääneen alueen 
riskiarvio, piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista, tarvittaessa kopiot 
siirtoasiakirjoista sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut St1 Oy:n ilmoituksen, joka 
koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Vantaalla osoitteessa 
Kuussillantie 19 sijaitsevalla kiinteistöllä 92-93-34-7 ja hyväksyy sen 
seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistöltä 92-93-34-7 on poistettava jakeluaseman laitteistojen ja 

rakenteiden purkutöiden yhteydessä maa-ainekset, joiden 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10–C21) ja/tai raskaiden 
öljyjakeiden (>C21–C40), ja/tai bensiinijakeiden (C5–C10) ja/tai BTEX-
yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) 
pitoisuus ja/tai MTBE:n ja TAME:n summapitoisuus ylittää 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat 
ohjearvotasot.

1.2. Päätöksen määräysten 1.1. ja 2.–10.5. mukaiset toimenpiteet on 
toteutettava 31.3.2026 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 
tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
toimitettava tiedoksi myös Vantaan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2.1. Kiinteistöllä tehtävien purkutöiden yhteydessä on otettava 

edustavia maanäytteitä jakeluaseman laitteiden ja rakenteiden 
välittömästä läheisyydestä ja alapuolelta. Näytteenoton avulla 
selvitetään maaperän tila ja mahdollinen puhdistustarve. Jos 
näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, 
kuitenkin vähintään yhden näytteen tulos jokaiselta 
tutkimusalueelta, tarkastettava laboratoriomittauksilla.

Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään määräyksen 1.1. 
mukaisten haitta-aineiden pitoisuudet.



UUDELY/2462/2021 11/20

2.2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 
maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, syvyyden ja 
kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien 
tarkastamiseksi. Näytteet 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 
analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

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

maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein. 

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

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

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

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

Välivarastointi
5. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 

kaivualueiden läheisyydessä esim. näytteiden analysoinnin 
vaatiman ajan. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman 
lyhytaikaista ja se on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu 
maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen 
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maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-aineksen 
pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto-/valumavesien 
muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.

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. 

Pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä 
siirtoasiakirja, joka on oltava mukana kuljetuksen aikana ja 
luovutettava jätteen vastaanottajalle. Jätteen saa antaa 
kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 
toiminnanharjoittajalle.

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

mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti 
loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa 
on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.

7.2. Puhdistustyön yhteydessä kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-
ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 
säädettyjen kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä, voidaan 
hyödyntää puhdistusalueen kaivantojen täytöissä. 
Hyötykäytettäviä maa-aineksia ei kuitenkaan saa sijoittaa 
mahdolliseen pohjavesikerrokseen. Hyötykäytöstä ei saa aiheutua 
terveys- tai viihtyvyyshaittaa.

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 
hyödynnettäväksi 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 
vähintään alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-
aineet.



UUDELY/2462/2021 13/20

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

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

Pohjavesitarkkailu
9.1. Pohjavesiputkista FCG1, FCG2 ja FCG3 on otettava vesinäytteet 

kerran ennen puhdistuksen aloittamista ja vähintään kerran 
puhdistuksen päätyttyä. Tarvittaessa alueelle on asennettava 
korvaavia putkia näytteiden ottamiseksi puhdistustöiden jälkeen. 
Näytteenoton yhteydessä on mitattava myös pohjaveden 
pinnantasot.

Pohjavesinäytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään 
määräyksen 1.1. mukaiset haitta-aineet. Näytteenottotulokset on 
toimitettava kahden viikon kuluessa niiden valmistumisesta 
tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9.2. Pohjavesitarkkailusta on laadittava raportti, jossa on esitettävä 
vähintään näytteenoton toteuttaminen, hiilivetypitoisuuksien 
kehittyminen alueella sekä selvitys pohjaveden 
jatkotarkkailutarpeesta. Jatkotarkkailutarpeen arvioinnissa on 
huomioitava myös maaperän tutkimus- ja puhdistustoimenpiteiden 
yhteydessä saadut tulokset ja tehdyt havainnot maaperästä ja 
pohjavedestä sekä tiedossa olevat alueen 
jatkokehityssuunnitelmat.

Raportti on toimitettava jatkotoimenpideharkintaa varten 
määräyksen 10.5. mukaisen puhdistuksen loppuraportin liitteenä 
Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi Vantaan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

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

määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. 
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen 
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Vantaan kaupungin 
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ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden 
aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän 
päätöksen mukaisten tutkimus- ja puhdistustoimenpiteiden 
lopettamisajankohta.

10.2. Mikäli tutkimus- ja puhdistustyön aikana todetaan muita kuin 
määräyksessä 1.1. mainittuja haitta-aineita, merkkejä 
autopesutoiminnassa käytetyistä kemikaaleista, haitta-
ainepitoisuuksia lähellä pohjaveden pinnantasoa, kaikkea 
puhdistustavoitteet ylittävää maa-ainesta ei saada poistettua sekä 
muista poikkeuksellisista tilanteista tai puhdistussuunnitelman 
mahdollisista muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10.3. Jos haitta-aineita todetaan kulkeutuneen naapurikiinteistölle, on 
asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, 
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen 
alueen maanomistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

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, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja 
yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot 
poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, haitta-
ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella, 
analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden 
jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit 
karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten 
vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden 
poistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto 
pilaantuneiden maa-ainesten siirtoasiakirjoista.

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden 
kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja 
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen 
yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai 
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä 
tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos 
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puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion 
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta 
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen 
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräykset 1.1.–10.5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–9.2., 10.2. ja 10.3.)

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat 
ohjearvot ja ylemmät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai 
useamman 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-, varasto- tai liikennealueena, jos 
yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän 
ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai 
useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.

Kiinteistöllä on harjoitettu polttoaineiden jakelutoimintaa. Em. toiminnan 
seurauksena maaperään on voinut päästä puhdistusta edellyttäviä 
pitoisuuksia bensiini- ja öljyhiilivetyjä. Valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 liitteessä säädetyt bensiini- ja öljyhiilivetyjen sekä kloorattujen 
liuottimien kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot on 
esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Bensiini- ja öljyhiilivetyjen kynnysarvot sekä alemmat ja 
ylemmät ohjearvot.
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   
Bensiinijakeet (>C5–C10) 100 500
Bentseeni 0,02 0,2 1
Tolueeni 5 25
Etyylibentseeni 10 50
Ksyleenit 10 50
TEX-yhdisteet 1
MTBE+TAME 0,1 5 50
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Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperän 
puhdistustavoitteeksi valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset 
alemmat ohjearvot bensiini- ja öljyhiilivedyille. Puhdistustavoitteet on 
katsottu riittäviksi huomioiden alueelle laadittu valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukainen maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arviointi. (Määräys 1.1.).

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 
joka on tarkoitus toteuttaa huhti-kesäkuussa 2021. 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 1.2.)

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

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava 
kaivusyvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. 
Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty 
toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan 
laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella 
voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 
sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-
ainekset. (Määräys 2.2.)

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., 9.1. ja 10.1.)

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

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai 
jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
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15 §:ssä säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 
2.–3.2., 5.–8. ja 10.4.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
toteutuminen. (Määräys 4.)

Päätöksessä on sallittu kaivettujen maa-ainesten välivarastointi siten, 
ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava 
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 
vuoden ajan. (Määräys 6.)

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

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista 
uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. 
(Määräykset 7.1.–7.3.)

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä 
kyseisiä maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien pilaantuneiden maa-
ainesten kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun 
asetuksen 331/2013 mukaisesti. Alueelta poistettavat kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimitettaviksi 
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.1.)

Päätöksessä on hyväksytty puhdistustyön yhteydessä kaivettujen 
haitta-ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisten kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välissä olevien maa-
ainesten hyötykäyttö kaivantojen täytöissä. Maita ei kuitenkaan saa 
sijoittaa mahdolliseen pohjavesikerrokseen, jottei niistä aiheudu riskiä 
pohjaveden laadulle. Päätöksessä on edellytetty täytöissä 
hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien 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 
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enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 8.)

Pohjavesitarkkailulla varmistetaan kiinteistöllä tehtävien 
kaivutoimenpiteiden vaikutusta pohjaveden laatuun. Mahdollinen 
jatkotarkkailutarve harkitaan saatujen maaperä- ja pohjavesitietojen 
perusteella. (Määräykset 9.1.–9.2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 9.1.–10.5. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, kaikkea 
pilaantunutta maa-ainesta ei voida poistaa tai haitta-aineita on 
kulkeutunut arvioitua laajemmalle. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen 
voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. 
(Määräykset 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)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 935 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 
(1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän 
päätöksen käsittelyyn kului 17 tuntia.
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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 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä 
olevaan maksutaulukkoon. 

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
St1 Oy
Ronne Ukonaho (sähköisesti)

Tiedoksi
Vahanen Environment Oy, Lasse Korkalainen (sähköisesti)
Vantaan 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 
verkkosivuilla.

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

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 5. olevassa valitusosoituksessa. 

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 
ylitarkastaja Elina Kerko ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna Valkeapää.
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Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Tutkimuspisteiden sijainnit
Liite 3. Pohjavesiputkien sijainnit
Liite 4. Arvio puhdistettavista alueista
Liite 5. Valitusosoitus
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Ympäristötekniset tutkimukset
Toimenpide

YMP
Piirustuslaji

Kohteen nimi ja osoite
Shell Vantaa Vaarala
Kuussillantie 19,01230
Vantaa (92-93-34-7)

Piirustuksen sisältö

Sijaintikartta

Päiväys HyväksyjäSuunnittelija

29.1.2021 LKo
Projektinumero

ENV1838
Mittakaava

Ei mittakaavassa
Suun.ala Piir. N:OTyö N:O REV

Asiakas

St1 Oy

KOHDE

YMP

A003754
Tekstiruutu
Liite 1 Uudenmaan ELY-keskuksen päätökseen 31.3.2021, UUDELY/2462/2021



A003754
Tekstiruutu
Liite 2 Uudenmaan ELY-keskuksen päätökseen 31.3.2021, UUDELY/2462/2021



Tarkkailuraportti
St1 Oy, Shell Vaarala, Vantaa
ENV1838

VAHANEN ENVIRONMENT OY
+358 20 769 8698

www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 2206578-8

   Kohteen sijainti (punainen ympyrä) sekä tarkkailupisteet FCG1-3 ja arvioidut pohjaveden virtaussuunnat
(sininen nuoli).

(Lähde: Karttapaikka, MML)

FCC3

FCG2 FCG1

A003754
Tekstiruutu
Liite 3 Uudenmaan ELY-keskuksen päätökseen 31.3.2021, UUDELY/2462/2021



Kohteen purku ja maaperän kunnostus
Toimenpide

YMP
Piirustuslaji

Kohteen nimi ja osoite
Shell Vantaa Vaarala
Kuussillantie 19, Vantaa

Piirustuksen sisältö

Alueet, joilla mahdollisesti kunnostustason
ylittäviä, poistettavia maa-aineksia

Arvioidut kalliopinnan tasot
Päiväys HyväksyjäSuunnittelija

16.2.2021 LKo
Projektinumero

ENV2073
Mittakaava

Ei mittakaavassa
Suun.ala Piir. N:OTyö N:O REV

Asiakas

St1 Oy

YMP     1838       03

Alue, jolla mahdollisesti
kunnostustason ylittäviä haitta-
ainepitoisia maita

1,6 m

2,5 m

3,6 m

3,0 m

1,5 m

1,0 m

1,0 m

1,6 m
Kairatutkimusten perusteella arvioitu
kalliopinnan syvyys maanpinnasta

A003754
Tekstiruutu
Liite 4 Uudenmaan ELY-keskuksen päätökseen 31.3.2021, UUDELY/2462/2021



Liite 5 Uudenmaan ELY-keskuksen päätökseen 31.3.2021, UUDELY/2462/2021 

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 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 oikeus.fi  (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
 oikeus.fi (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet)
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