
UUDELY/14480/2021Päätös

26.1.2022 Julkinen

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 021 000
http://www.ely-keskus.fi/uusimaa

PL 36
00521 HELSINKI

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

Ilmoituksen tekijän nimi
Borealis Polymers Oy

Puhdistettava alue
Puhdistettavat alueet sijaitsevat Porvoon Kilpilahdessa osoitteessa 
Muovintie 19.

Puhdistettavat alueet kuuluvat kiinteistöihin, joiden kiinteistötunnukset 
ovat 638-463-1-2, 638-463-1-64, 638-468-1-130, 638-468-5-4, 638-468-
5-7 ja 638-463-1-67. Kiinteistöt omistaa Borealis Polymers Oy.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Borealis Polymers Oy:n petrokemian tehtaiden, muovitehtaiden ja 
BC*pilot-laitoksen alueilla on ollut teollista toimintaa useiden 
vuosikymmenten ajan. Näillä alueilla tullaan tekemään vuosina 2022–
2024 normaaleja rakenteiden perusparannukseen ja kunnossapitoon 
liittyviä kaivutöitä. Kaivutöitä tehdään pilaantuneeksi epäillyillä alueilla ja 
niiden yhteydessä käsitellään haitta-ainepitoisia ja pilaantuneita maa-
aineksia.

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) 21.12.2021. Ilmoitusta täydennettiin kiinteistötiedoilla 
3.1.2022 ja 25.1.2022.

Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta kiinteistöllä
Petrokemian tehtaiden alueella (noin 68 ha) on olefiinit-tuotantolaitos 
sekä fenoli ja aromaatit -tuotantolaitos. Muovitehtaiden alueella (noin 



UUDELY/14480/2021 2/19

102 ha) on LDPE-tuotantoa, PE2-tuotantoa ja polypropeenituotantoa 
sekä Borstar-koetehdas. BC*pilot-laitoksen alueella (2,22 ha) valmis-
tetaan erilaisia polyolefiinien polymerointiin tarkoitettuja katalyyttejä 
sekä tutkitaan ja kehitetään katalyyttien valmistusmenetelmiä.

Em. alueilla tehdään vuosittain perusparannustöitä, joiden yhteydessä 
puretaan ja uusitaan tuotantolaitosten rakenteita sekä tehdään 
kunnossapitoon liittyviä kaivutöitä, kuten perustuksien, laattojen sekä 
viemäri- ja kaapelilinjojen uusimisia.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Kiinteistöt sijaitsevat Porvoon kaupungissa Kilpilahden 
teollisuusalueella. Kiinteistöt on merkitty asemakaavassa teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueeksi (T).

Kiinteistöjä ympäröi joka puolelta teollisuusalue. Teollisuusalueen 
ympäristön yleiskaavassa on merkitty suojavyöhyke, johon ei saa 
osoittaa ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitettuja tiloja. Lähimmät 
asuinrakennukset ovat noin 800 m Muovitehtaiden alueesta etelään 
Svartbäckin kylässä. Neste Oyj:n työterveysasema sijaitsee noin 2 km 
etäisyydellä puhdistettavista alueista.

Noin 100 me BC*Pilotista luoteeseen on tekojärvi. Petrokemian alueen 
koillispuolella sijaitsevat merivesialtaat. Klobbuddenin 
luonnonsuojelualue sijaitsee noin 2 km Petrokemian alueesta etelään ja 
Muovitehtaiden alueesta itään. Natura 2000 -ohjelmaan kuuluva 
Fågelmossenin rauhoitettu suoalue (Boxin suot, FI0100068) sijaitsee 
Petrokemian alueelta noin 2 km luoteeseen ja Muovitehtaiden alueelta 
noin 100 m pohjoiseen.

Muovitehtaiden alueen käsitellyt jätevedet johdetaan merivesitunnelin 
kautta mereen. Petrokemian tehtaiden jätevedet johdetaan käsittelyyn 
Neste Oyj:n öljynjalostamon jätevedenpuhdistamolle.

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet

Maaperä
Maanpinta on Petrokemian tehtaiden alueella noin tasolla + 24 – 
+ 31,5 m mpy. Maanpinta on osin asfaltoitu. Alueen alkuperäiset 
maalajit ovat siltti-hiekkamoreeni, siltti, savi ja hieno hiekka. 
Luonnollisten maakerrosten paksuus on monin paikoin alle 2 m ja 
alueella on myös huuhtoutunutta moreenia ja avokalliota. Kerrostuneet 
savimaat sijaitsevat pääasiassa vanhassa merenpohjassa ja osin 
matalissa kalliolaskeumissa. Ruhjelaaksoissa saattaa olla merkittäviä 
maakerrostumia, joiden paksuus on yli 20 m.

Maanpinta on Muovitehtaiden alueella noin tasolla + 25 – + 35 m mpy. 
Alueen maanpinta on pääosin ympäröivää maastoa korkeammalla. 
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Maanpinta on osin asfaltoitu. Luonnollinen maaperä on kalliota ja sen 
päällä on moreenia. Alueella on myös avokallioita.

Tehdasalueiden rakentamisen aikana alueet on tasattu. Täyttömaat 
ovat karkeaa hiekkaa, silttiä ja soraa. Muovitehtaiden alue on perustettu 
louhimalla tasatun kallion ja louhinnasta jääneen murskeen ja louheen 
varaan.

BC*Pilotin alueesta ei ole tutkittua maaperä- tai pohjavesitietoa. 
Maanpinta on alueella pääosin tasolla + 19 - + 20,5 m mpy. 
Ympäröivien alueiden maanpinta on pääosin tätä korkeammalla. 

Pohja- ja pintavesi
Kilpilahden teollisuusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 
Alueella tehdyt hydrogeologiset tutkimukset osoittavat, että pohjaveden 
virtauksen kannalta maaperä on huonosti vettä johtavaa ja että 
pintavesi imeytyy huonosti maaperään. Lähin luokiteltu pohjavesialue 
(Mickelsböle, 0161307, 1-luokka) sijaitsee noin 5 km etäisyydellä 
puhdistettavista alueista luoteeseen/pohjoiseen.

Kilpilahden teollisuusalue on jaettu 17 valuma-alueeseen, joista 
jokaisen vedenjakajat sekä pinta- ja pohjaveden purkautumiskohdat on 
määritetty. Puhdistetavilta alueilta pinta- ja pohjavedet purkautuvat 
pääosin useita eri reittejä pitkin mereen. Alueiden pohja- ja pintavesiä 
tarkkaillaan säännöllisesti.

Petrokemian tehtaiden alue sijaitsee kolmella eri valuma-alueella. Sade 
ja hulevedet on Petrokemian tehtaiden prosessialueella viemäröity 
öljyisen veden viemäriin, josta vedet päätyvät Neste Oyj:n 
jätevedenpuhdistamolle.

Muovitehtaiden alue sijaitsee yhdellä valuma-alueella. Alueen hulevedet 
on viemäröity kulkemaan tasausaltaiden kautta merivesitunneliin, josta 
ne päätyvät mereen.

BC*Pilotin alue kuuluu laaja-alaiseen valuma-alueeseen, josta lähes 
puolet on Fågelmossenin suoaluetta. BC*Pilotin alue on suurelta osin 
viemäröity öljyisen veden viemäriin, joka johtaa Neste Oyj:n 
jätevedenpuhdistamolle. Osa sadevesistä kuitenkin johtuu maastoon.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Raportti, Borealis Polymers Oy Porvoo Kilpilahti, Pilaantuneen 
maaperän kunnostussuunnitelma. Golder Associates Oy, 
16.12.2021.

 Raportti, Borealis Polymers Oy Porvoo Kilpilahti, Yhteenveto 
riskinarvioista 2008–2012. Golder Associates Oy, 16.12.2021.
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Pilaantumista koskevat tiedot
Teollisuusalueilla on ollut useita toimintahäiriöitä, joiden seurauksena 
on tapahtunut kemikaalivuotoja ja haitta-aineita on päässyt maaperään. 
Alueilla on tehty useita maaperätutkimuksia, joissa on selvitetty 
maaperän haitta-ainepitoisuuksia. Alueilla on tehty myös useita 
maaperän puhdistustoimenpiteitä pääosin perusparannustöiden ja 
muiden rakennustöiden yhteydessä.

Maaperässä on todettu kohonneita pitoisuuksia mm. öljyhiilivetyjä C5–
C40, bentseeniä, tolueenia, ksyleenejä, etyylibentseeniä, naftaleenia, 
kumeenia, styreeniä, dietyylibentseeniä, 1,2,4-trimetyylibentseeniä, 
n-propyylibentseeniä, asetonitriiliä, 4-isopropyylitolueenia, fenolia, 
alfametyylistyreeniä (AMS), di-isodekyyliftalaattia (DOP), 
di-2-etyyliheksyyliftalaattia (DEHP), kloorattuja parafiinejä, 
titaanitetrakloridia, kloorietaania, vinyylikloridia, dikloorimetaania, 
dikloorieteeniä, tetrakloorieteeniä, trikloorieteeniä, dioksiinejä ja 
furaaneja (PCDD/F), lyijyä, antimonia, kadmiumia, kobolttia, sinkkiä, 
nikkeliä ja kuparia.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Tehdasalueille on laadittu useampia riskinarviointeja, joissa on 
huomioitu alueiden erityispiirteet sekä todettujen haitta-aineiden 
fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet.

Rakennustöiden jälkeen mahdollisesti haitta-aineita sisältävät maat ovat 
peitossa asfalttipinnan ja uusien rakennekerrosten alla. Pölyäminen tai 
suora kosketus haitta-aineita sisältävään maa-ainekseen eivät ole 
kaivujen jälkeisessä tilanteessa merkittäviä kulkeutumisreittejä.

Tehdasalueilla on todettu maaperässä paikoin haihtuvia hiilivetyjä, joten 
haihtuminen ulko- tai sisäilmaan on mahdollinen kulkeutumisreitti. 
Maaperästä kulkeutuminen hengitysilmaan ei kuitenkaan 
todennäköisesti ole merkittävää verrattuna alueen toiminnasta 
aiheutuviin taustapitoisuuksiin. Lisäksi maaperästä mahdollisesti 
haihtuvat pitoisuudet pienenevät nopeasti ulkoilmassa. Haihtumisen 
kautta kulkeutuminen on siis mahdollista, mutta ei todennäköisesti 
merkittävää.

Maanrakennustöiden yhteydessä haitta-aineiden hengittämisen, 
nielemisen ja/tai ihokosketuksen kautta altistuminen on mahdollista, 
mutta lyhytaikaista ja työntekijät käyttävät aisanmukaisia 
suojavarusteita. 

Maaperän haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan merkittävää riskiä 
terveydelle alueen normaalissa teollisuustoiminnassa eikä kaivutöiden 
aikana.
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Maaperän haitta-ainepitoisuuksista ei katsota aiheutuvan ekologista 
haittaa tehdasalueen ulkopuolella, koska niitä ei arviointien perusteella 
pääse kulkeutumaan sinne merkittävissä määrin. Tehdasalueella ei 
katsota olevan sellaisia luontoarvoja, joille haittaa voisi aiheutua. 
Kilpilahti on ollut ja tulee olemaan teollisuuskäytössä, jolloin alueella ei 
ole erityistä luonnonsuojelullista arvoa.

Alueilla ei katsota olevan riskiperusteista maaperän puhdistustarvetta. 
Puhdistustarve liittyy alueilla tehtäviin perusparannustöihin, joiden 
yhteydessä kaivetaan haitta-aineita sisältäviä maita. Mikäli alueen 
käyttömuoto muuttuu, arvioidaan pilaantuneisuus ja puhdistustarve 
uudelleen.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja puhdistuksen tavoitetasot
Tehdasalueilta poistetaan perusparannustöihin liittyvissä kaivuissa 
haitta-ainepitoiset maat siten, että kohteeseen jäävistä haitta-aineista ei 
aiheudu riskiä ihmisille eikä ympäristölle nykyisellä maankäytöllä. 
Haitta-aineita sisältävät maa-ainekset poistetaan kaivutöiden 
vaatimassa laajuudessa ja puhdistuksille esitetään taulukon 1. mukaisia 
riskinarviointien perusteella asetettuja tavoitepitoisuuksia.

Taulukko 1. Esitetyt puhdistuksen tavoitepitoisuudet
Haitta-aine Tavoitepitoisuus 

[mg/kg]
Bentseeni 1
Tolueeni 25
Ksyleeni 50
Naftaleeni 15
Bensiinijakeet (C5 - C10) 500
Öljyjakeet >C10 - C21 1 000
Öljyjakeet >C21 - C40 10 000
Kumeeni 50
Di-isodekyyliftalaatti (DIHP/DOP) 100
Di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP) 130
Tetrakloorieteeni 5
Vinyylikloridi 0,01
Dikloorieteeni 0,2
Trikloorieteeni 5
PCB 5
dioksiinit ja furaanit (PCDD/F) 0,015
Kupari 200
Lyijy 750
Sinkki 400
Antimoni 50
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Dietyylibentseenille, styreenille, n-propyylibentseenille, 
4-isopropyylitolueenille, fenolille, alfametyylistyreenille (AMS), 
suolahapolle ja titaanitetrakloridille määritetään puhdistustavoitteet 
tarvittaessa erikseen.

Työn toteuttaminen

Puhdistukset toteutetaan massanvaihtona perusparannustöiden 
yhteydessä. Töitä tehdään vuosien 2022–2024 aikana. Vuosittain 
puhdistettavien alueiden laajuus tai massamäärät eivät ole tällä hetkellä 
tiedossa. Arvio vuosittaisista puhdistustöistä ilmoitetaan valvovalle 
viranomaiselle edellisen vuoden lopussa.

Ennen pilaantuneiden maiden poistoa kuoritaan asfaltti ja poistetaan 
mahdolliset pilaantumattomat pintamaat. Pilaantumattomat maat läjite-
tään tontille ja käytetään kaivantojen täyttöön pilaantuneiden maiden 
poiston jälkeen. 

Maita joudutaan todennäköisesti välivarastoimaan tilapäisesti 
puhdistettavalla alueella esim. odottamassa, että maata kertyy 
autokuormallinen, laboratorioanalyysien valmistumisen ajan tai 
viikonlopun yli.

Mikäli kaivantoihin jää tavoitepitoisuudet ylittävää maa-aineista, 
erotetaan haitta-ainepitoiset maa-ainekset huomio- tai eristerakenteella 
kaivantoihin tuotavasta täyttömaa-aineksesta tapauskohtaisen 
arvioinnin perusteella tarpeen mukaan. Huomio- ja eristysrakennetta 
käytetään vain, mikäli se arvioidaan haitta-aineen ominaisuuksien ja 
pitoisuuksien perusteella tarpeelliseksi. Mikäli maaperään jää metalleja 
tai muita heikosti kulkeutuvia tai kulkeutumattomia haitta-aineita kuten 
öljyhiilivetyjen raskaita jakeita, eristäminen ei ole tarpeen, vaan haitta-
ainepitoisen maan merkitseminen huomiorakenteella, kuten verkolla tai 
suodatinkankaalla arvioidaan riittäväksi. Kulkeutuvammat haitta-aineet 
kuten helposti haihtuvat hiilivedyt eristetään HDPE-muovikalvolla, jonka 
paksuus on vähintään 0,5 mm, tai bentoniittimatolla. Eristerakenteet 
kuvataan loppuraportissa ja merkitään raporttiin liitettävään karttaan. 
Eriste- tai huomiorakenne voidaan jättää asentamatta, jos arvioidaan, 
ettei se ole tarpeen esim. kaivantoihin tulevan rakenteen vuoksi.

Työn aikainen näytteenotto

Puhdistustyön valvoja ohjaa kaivua ja massojen lajittelua työnaikaisella 
näytteenotolla. Näytteenotto tehdään siten, että seurantanäytteet 
edustavat noin 100 m3 maatilavuutta.

Näytteet tutkitaan aistinvaraisesti ja PID-mittarilla sekä PetroFlag 
-kenttätesteillä. Noin 10 % näytteistä toimitetaan laboratorioon. 
Laboratoriossa analysoidaan kaivualueella mahdollisesti esiintyvät 
haitta-aineet. Tapauskohtaisesti analysoitaviin haitta-aineisiin kuuluvat 
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öljyhiilivedyt C5–C40, BTEX-yhdisteet, klooratut hiilivedyt, PAH-yhdisteet, 
dioksiinit ja furaanit sekä metallit ja puolimetallit.

Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta 
jäännöspitoisuusnäytteet, jotka tutkitaan laboratorioanalyysein. 
Pohjanäytteitä pyritään ottamaan yksi jokaista 100 m2:n alaa kohti. 
Reunanäytteitä otetaan yksi noin 20–30 metrin matkaa kohti. Näytteistä 
analysoidaan laboratoriossa ko. kaivannossa työn aikana aiemmin 
todetut haitta-aineet.

Pienissä kaivannoissa voidaan kaivettujen massojen pitoisuuksien 
olettaa edustavan kaivannon jäännöspitoisuuksia, jolloin erillisen 
jäännöspitoisuusnäytteen ottaminen ei aina ole tarpeen.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely

Pilaantuneet poiskuljetettavat maat toimitetaan luvanvaraisiin 
vastaanottopaikkoihin kuorma- tai rekka-autolla. Jokaisen kuorman 
mukana toimitetaan kuorma-/siirtoasiakirja.

Kaivutöiden vuoksi joudutaan todennäköisesti kaivamaan ylös myös 
tavoitepitoisuudet alittava maata, jossa on kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia. Nämä maat käytetään kaivantojen täyttöihin, jos ne 
ovat geoteknisiltä ominaisuuksiltaan täyttöön kelpaavia. Maat sijoitetaan 
ensisijaisesti samoihin kaivantoihin, joista ne on kaivettu. 
Hyötykäytettävän maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet kirjataan ylös ja 
sijoituspaikka maakerroksineen dokumentoidaan. Jos maa-aineksissa 
on vesiliukoisia komponentteja, ei maata sijoiteta vettä johtavaan 
kerrokseen, jossa ei muuten ole vastaavia pitoisuuksia. Haihtuvia haitta-
aineita sisältäviä maa-aineksia ei käytetä rakennusten alapuolisiin 
täyttöihin.

Pilaantuneen veden käsittely

Alueella aiemmin tehdyissä maaperän puhdistustöissä on jouduttu 
pumppaamaan kaivantoon kertyviä vesiä, joten kaivantovesien poistoon 
varaudutaan jatkossakin.

Kaivantovedestä otetaan näyte ennen pumppauksen aloittamista. 
Näytteistä analysoidaan öljyhiilivedyt C5–C40, BTEX-yhdisteet ja 
klooratut hiilivedyt. Jos pitoisuudet alittavat ympäristölupapäätöksessä 
asetetut viemäröinnin raja-arvot, voidaan vedet pumpata viemäriin. 
Tarvittaessa vedet käsitellään ennen viemäriin johtamista esim. 
öljynerottimella tai aktiivihiilisuodattimella tai poistetaan kaivannosta 
imuautolla.

Jos vedet pumpataan viemäriin, tehdään pumppaus sorasaarrosta, 
pumpataan vedet hiekanerottimen kautta tai muulla tavoin estetään 
hienoaineksen pääsy viemäriin. Pumpattavan veden haitta-
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ainepitoisuuksia seurataan säännöllisesti pumppauksen ollessa 
käynnissä. Pumpatun veden määrä arvioidaan. Viemäriin 
pumppaukselle haetaan lupa viemärin omistajalta.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Puhdistettava alue rajataan siten, että alueella työskentelevä muu 
henkilökunta tai ulkopuoliset eivät voi vahingossa kulkea alueelle. Syvät 
kaivannot aidataan siten, että putoamisvaaraa ei ole. Kohde merkitään 
työmaasta ja pilaantuneen maan puhdistuksesta kertovin kyltein sekä 
aluekohtaisin muuta vaaraa osoittavin merkinnöin ja kyltein.

Kaivutyö toteutetaan siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä 
kaivun aikana puhtaille alueille. Haitta-aineiden leviäminen ympäristöön 
vältetään estämällä ajoneuvojen tarpeeton liikkuminen pilaantuneella 
alueella ja peittämällä kuormat. Tarvittaessa renkaat ja ajotiet 
puhdistetaan. Pölyämiseen kiinnitetään huomiota ja tarvittaessa maita 
kostutetaan.

Välivarastoidut maat peitetään. Tarvittaessa pilaantuneet maa-ainekset 
varastoidaan tiivispohjaisella siirtolavalla viemäröidylle tiivispohjaiselle 
(asfaltti) alueelle.

Puhdistustyöstä aiheutuu ympäristöön normaaliin maarakennustyöhön 
verrattavaa melua eli kaivinkoneiden ja kuorma-autojen ääniä.

Kunnostustyön aikana noudatetaan yleisiä työturvallisuusohjeita ja 
aluekohtaisia turvamääräyksiä. Pilaantuneella alueella 
työskenneltäessä työntekijöiden on käytettävä henkilökohtaisia 
suojavarusteita (jalkineet, haalari/työvaatteet ja suojakäsineet), jotka 
vaihdetaan niiden likaannuttua tai rikkouduttua. Tarvittaessa käytetään 
hengityssuojainta. Alueelta osoitetaan riittävät pesu ja sosiaalitilat. 

Kaivualueella syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty.

Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa

Kenttävalvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mahdollisesti löytyviä 
uusia haitta-aineita tai muuta normaalista poikkeavaa. Jos tällaisia 
löytyy, ilmoitetaan asiasta tilaajalle ja ympäristöviranomaisille. Mah-
dollisista toimenpiteistä neuvotellaan heidän kanssaan.

Kovan tuulen tai rankkasateen aikana kaivamista vältetään.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

Pieniksi arvioiduista puhdistuskohteista ei tehdä erillistä 
aloitusilmoitusta ELY-keskukselle. Mikäli poistettavan haitta-
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ainepitoisen maan määräksi arvioidaan useampia satoja kuutioita, 
tehdään puhdistuksesta erillinen aloitusilmoitus ELY-keskukselle.

Kunnostuksen valvoja pitää kunnostuksesta päiväkirjaa, johon 
merkitään vähintään alueelta poistettujen maiden määrä, alkuperä, 
pitoisuudet, sijoituspaikka ja -ajankohta, näytetiedot, näytteenoton 
ajankohta, mittaustulokset ja näytepisteiden sijainnit, maaperään 
mahdollisesti jäävien yli tavoitetason olevien maiden määrä, pitoisuudet 
ja sijainti sekä erityishavainnot ja poikkeamat suunnitelmista.

Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti. 
Massamäärältään alle 500 m3 olevat puhdistukset raportoidaan 
vuosittain tehtävässä koontiraportissa, joka toimitetaan ELY-keskukselle 
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Massamäärältään yli 
500 m3 olevat puhdistukset raportoidaan erikseen omina raportteinaan 
kolmen kuukauden kuluessa työn päättymisestä. 

Loppuraportissa esitetään vähintään työn aikainen näytteenotto ja 
näytteiden analysointi, kaivutyön toteutus, työn seuranta ja tiedot 
poistetuista pilaantuneista maa-aineksista, jäännöspitoisuudet, piirustus 
näytteenottopaikkojen sijainnista ja tarvittaessa kopiot siirtoasiakirjoista.

Viranomaisen ratkaisu

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Borealis Polymers Oy:n 
ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maan poistamista vuosina 2022–
2024 tehtävien perusparannustöiden yhteydessä Porvoon Kilpilahdessa 
kiinteistöillä, joiden kiinteistörekisteritunnukset ovat 638-463-1-2, 638-
463-1-64, 638-468-1-130, 638-468-5-4, 638-468-5-7 ja 638-463-1-67, ja 
hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Petrokemian tehtaiden, Muovitehtaiden ja BC*Pilotin alueilla 

toteuttavien perusparannustöiden kaivualueilta on poistettava 
rakentamistöiden vaatimassa laajuudessa maa-ainekset, joissa 
ylittyvät taulukossa 1. (sivu 5) esitetyt haitta-aineiden 
tavoitepitoisuustasot.

1.2. Jos maaperässä todetaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaiset kynnysarvot tai alueen taustapitoisuudet ylittävinä 
pitoisuuksina muita kuin taulukossa 1. (sivu 5) esitettyjä haitta-
aineita tai haitta-aineita, joille ei ole määritetty kynnysarvoja, on 
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava näiden 
haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisesti. Jos kyseiset maa-ainekset kuitenkin poistetaan 
alueelta jo esim. määräyksen 1.1. mukaisten tavoitepitoisuuksien 
saavuttamiseksi tai rakentamisen vuoksi, ei arviointia tarvitse 
tehdä.
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Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ELY-
keskukselle ja tiedoksi Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2. Rakennustöiden aikana on otettava näytteitä kaivettavasta maa-

aineksesta sen haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Näytteet 
on otettava siten, että eri käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-
ainesten haitta-ainepitoisuudet on edustavasti selvitetty.

Jos tutkimisessa käytetään tarkoitukseen soveltuvaa 
kenttämittauslaitetta, on kenttämittaustuloksista vähintään joka 
kymmenennen näytteen, kuitenkin vähintään kahden näytteen 
tulos jokaiselta kaivualueelta, tarkastettava laboratoriomittauksilla. 
Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään kyseisellä 
kaivualueella aiemmin tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-
aineiden pitoisuudet. Mikäli kaivualueella ei ole tehty aiemmin 
maaperätutkimuksia, on laboratorionäytteistä analysoitava alueen 
maaperään sen käyttöhistoria huomioiden mahdollisesti 
päässeiden haitta-aineiden pitoisuudet tai kaivutyön yhteydessä 
tehtävien havaintojen perusteella epäiltävät haitta-aineiden 
pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
3.1. Pilaantuneiden maiden kaivutyön aikana on huolehdittava, ettei 

kaivualueelle pääse tai siellä oleskele asiaankuulumattomia 
henkilöitä. Tarvittaessa pilaantuneen maan kaivualueet on 
erotettava muista alueista aidalla, puomeilla tai lippusiimalla. 
Lisäksi alueet on varustettava pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta 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, 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 
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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 

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

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. Perusparannustöiden yhteydessä kaivettuja maa-aineksia, joiden 
haitta-ainepitoisuudet alittavat taulukon 1. (sivu 5) mukaiset 
puhdistuksen tavoitetasot, voidaan hyödyntää kaivantojen 
täytöissä. Hyötykäytettäviä maa-aineksia saa sijoittaa vain orsi-/ 
pohjaveden pinnantason yläpuolisiin kerroksiin. Hyötykäytetyistä 
maa-aineksista ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai 
terveydelle.

Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 10.4. edellytettyyn 
loppuraporttiin.
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Pilaantuneen veden käsittely
8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava 
vähintään 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 pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta 
laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.

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.

Erottava/eristävä rakenne
9. Mikäli kaivantojen reunoille tai pohjiin jää maa-ainesta, jonka 

haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät puhdistuksen tavoitetasot, on 
ko. maa-ainekset erotettava täyttömaa-aineksista tarkoitukseen 
soveltuvalla maarakentamisessa yleisesti käytettävästä 
materiaalista poikkeavalla huomiorakenteella. Tarvittaessa on 
käytettävä eristävää rakennetta. Uudenmaan ELY-keskus voi 
päättää tapauskohtaisesti ennen kaivannon täyttämistä annettavan 
seikkaperäisen selvityksen perusteella erottamisen/eristämisen 
tarpeettomuudesta.

Tiedot toteutuneista erottavista/eristävistä rakenteista on 
esitettävä määräyksessä 10.4. edellytetyssä loppuraportissa 
kartta- ja poikkileikkauskuvineen.

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
10.1. Jokaiseen 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 Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Edellä mainituille tahoille on 
ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten 
puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohdat.

10.2. Mikäli puhdistustyön aikana on tarpeen johtaa kaivantovesiä 
maastoon sekä muista poikkeuksellisista tilanteista tai 
puhdistussuunnitelman mahdollisista muutostarpeista, on 
viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden sopimiseksi 
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Uudenmaan ELY-keskukselle ja Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10.3. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri 
käsittelypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja 
sijoituskohteista.

10.4. Jokaisesta tämän päätöksen mukaisesta tutkimus- ja 
puhdistustoimenpiteestä 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 Porvoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden 
kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Massamäärältään alle 500 m3 olevista puhdistustöistä voidaan 
tehdä vuosittain yksi yhteenvetoraportti. Yhteenvetoraportissa on 
esitettävä kunkin puhdistuksen osalta yllä mainitut tiedot. 
Yhteenvetoraportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan 
vuoden helmikuun loppuun mennessä.

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 
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.–10.4.)

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 
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pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–9. ja 10.2.)

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.

Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä on säädetty taulukon 2. 
mukaisesti osalle kiinteistöjen maaperässä todetuista haitta-aineista 
kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot. Di-isodekyyliftalaatille, 
di-2-etyyliheksyyliftalaatille ja kumeenille, ei ole säädetty kynnysarvoja 
eikä alempia ja ylempiä ohjearvoja.

Taulukko 2. Eräiden kiinteistöjen maaperässä todettujen haitta-aineiden 
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
Ksyleeni 10 50
Naftaleeni 1 5 15
Tetrakloorieteeni 0,01 0,5 2
Vinyylikloridi 0,01 0,01 0,01
Dikloorieteeni 0,01 0,05 0,2
Trikloorieteeni 0,01 1 5
PCB 0,1 0,5 5
PCDD/F 0,00001 0,0001 0,0015
Antimoni 2 10 50
Kupari 100 150 200
Lyijy 60 200 750
Sinkki 200 250 400

Päätöksessä on hyväksytty puhdistuksen tavoitepitoisuuksiksi 
ilmoituksessa esitetyt riskinarviointien perusteella asetetut 
tavoitepitoisuudet. Ne on katsottu riittäviksi huomioiden alueiden käyttö 
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ja ympäristöolosuhteet. Tavoitepitoisuudet vastaavat isolta osin haitta-
aineiden ylempiä ohjearvopitoisuuksia. (Määräys 1.1.)

Mikäli alueella todetaan kynnysarvon tai alueen taustapitoisuuden 
ylittävinä pitoisuuksina muita kuin taulukossa 1. (sivu 5) esitettyjä haitta-
aineita tai haitta-aineita, joille ei ole säädetty kynnysarvoja, on 
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve edellytetty arvioitavaksi 
näiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisesti. Arvioinnin avulla asetetaan uusien todettujen haitta-
aineiden puhdistustavoitteet. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy 
arvioinnin. Arviointia ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos kyseiset maa-
ainekset joka tapauksessa poistetaan alueelta jo esim. taulukon 1. (sivu 
5) mukaisten tavoitepitoisuuksien saavuttamiseksi tai muusta syystä. 
(Määräys 1.2.)

Kaivutyön aikaisella näytteenotolla selvitetään 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.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §:n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
(Määräykset 2., 4., 8., 9. ja 10.1.)

Asiattomien pääsy pilaantuneiden maiden kaivualueelle on edellytetty 
estettäväksi ja työmaa merkittäväksi kylteillä, jotta puhdistustyöstä ei 
aiheudu vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille. 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. 
15 §:ssä säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 
2.–3.2., 5.–8. ja 10.3.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
toteutuminen. (Määräys 4.)
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Päätöksessä on hyväksytty 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. ja 7.2.)

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 perusparannustöiden yhteydessä 
kaivettujen, puhdistuksen tavoitetasot alittavien maa-ainesten 
hyötykäyttö kaivantojen täytöissä. Hyötykäytettäviä maa-aineksia ei saa 
sijoittaa orsi-/pohjaveden pinnantason alapuolisiin kerroksiin eikä 
hyötökäytetyistä maa-aineksista saa aiheutua maaperän pilaantumista 
eikä muuta ympäristö- tai terveyshaittaa tai -vaaraa. Päätöksessä on 
edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-
ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kaivutöiden 
yhteydessä. (Määräys 7.2.)

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

Mikäli kaivantojen reunoille tai pohjiin jää puhdistuksen 
tavoitepitoisuudet ylittävää maa-ainesta, on maa-ainekset edellytetty 
pääsääntöisesti erotettaviksi/eristettäviksi täyttömaista soveltuvalla 
materiaalilla. Uudenmaan ELY-keskus voi päättää tapauskohtaisesti 
erottamisen/eristämisen tarpeettomuudesta esimerkiksi tilanteissa, 
joissa rakenne saattaisi lisätä haitta-aineiden kulkeutumista sisätiloihin 
tai siitä ei ole ympäristönsuojelullisesti hyötyä. Erottamisen/eristämisen 
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tarvetta koskevassa seikkaperäisessä selvityksessä tulee huomioida 
mm. maaperän haitta-aineiden kulkeutumis- ja leviämismahdollisuudet 
sekä alueen geologiset ja hydrogeologiset ominaisuudet ja rakenteen 
vaikutus niihin. (Määräys 9.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 10.1.–10.4. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen 
antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräys 10.2.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 10.3. ja 10.4.)

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 
puhdistustarpeen 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) 
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2022 (1259/2021)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 770 €.

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 14 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

Borealis Polymers Oy
Anna-Maija Leino (sähköisesti)

Tiedoksi
Golder Associates Oy, Mari Siiskonen (sähköisesti)
Porvoon 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
Kiinteistöt on merkitty 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 olevassa valitusosoituksessa.
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Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 
ylitarkastaja Hanna Valkeapää ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.

Liite
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.

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu 270 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen 
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

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). 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760

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

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

