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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen 
maaperän puhdistamista.

Ilmoituksen tekijä
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
Teknobulevardi 3–5
01531 Vantaa

Puhdistettavan alueen sijainti
Puhdistettava alue sijaitsee Porvoossa osoitteessa Näsintie 4. Alueen 
sijainti on esitttey liitteen 1. kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on 638-
22-427-3.

Kiinteistön omistaja
Kiinteistön omistaa Porvoon kaupunki.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä 
ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta 
ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin 
Uudenmaan ELY-keskukselle 20.12.2021. Ilmoitusta täydennettiin 
12.5.2022 vuoden 2011 tutkimusraportilla.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Osuuskauppa OSLA Handelslag, ABC Deli Näsi, Näsintie 4, Porvoo, 
Pilaantuneisuuden perusselvitys, Tutkimusraportti. FCG Finnish 
Consulting Group Oy, 13.7.2011.
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 ABC Porvoo Näsi, Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti, 
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, Golder Associates 
Oy,12.10.2021.

 Purettavan jakeluaseman kaivusuunnitelma, ABC Porvoo Näsi, 
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag. Golder Associates 
Oy,17.12.2021.

 ABC Porvoo Näsi, Pohjavesiselvitys ja kunnostustavoitteiden 
riskitarkastelu, Varuboden-Osla Handelslag, Golder Associates Oy, 
9.5.2022.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria
Kiinteistöllä on toiminut polttonesteen jakeluasema vuodesta 1961. 
Jakeluasema lopetti toimintansa keväällä 2022. Kiinteistöllä on 
rakennus, jossa on toiminut myymälä-kahvila sekä autojen pesuhalli. 
Jakeluasemaan liittyen alueella on mittarikenttä ja säiliöalue 
rakennuksen itäpuolella. Täyttöpaikka sijaitsee mittarikentän 
pohjoispuolella. Kiinteistöllä on polttonesteiden säiliö- ja 
jakelualueeseen liittyvät viemäröinnit hiekanerotuskaivoineen.

Jakeluasema tullaan purkamaan vuoden 2022 aikana. Alueelle on 
suunnitella uusi kaava. Alustavan suunnitelman mukaan jakeluaseman 
kohdalle olisi tulossa asuinrakennuksia. Ennen asuinrakentamista 
kiinteistöllä tulee mahdollisesti toimimaan vielä määrittelemättömän 
ajanjakson ajan siirrettävä pesuhalli.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö
Kohdekiinteistö rajautuu lännessä ja pohjoisessa viheralueeseen. 
Pohjoisessa viheralueen takana kulkee Läntinen Mannerheiminväylä. 
Idässä kiinteistö rajautuu liikekiinteistöön, jolla sijaitsee McDonald'sin 
ravintola. Etelässä kiinteistö rajautuu Näsintiehen. Lähimmät 
asuinrakennukset sijaitsevat Näsintien toisella puolella, noin 40 metrin 
etäisyydellä jakeluasemasta.

Läntisen Mannerheiminväylän pohjoispuolella sijaitsee Näsinmäen 
hautausmaa ja sen pohjoispuolella Mätäjärven entinen kaatopaikka.

Kohteesta noin 900 metriä luoteeseen sijaitsee Porvoonjoen suisto 
-Natura-alue (FI0100074).

Kiinteistö on voimassa olevassa asemakaavassa kaavoitettu 
yhdistetyksi huoltoasemarakennusten ja liikerakennusten 
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korttelialueeksi (LH/KL). Alueelle suunniteltu uusi kaava on 
luonnosvaiheessa.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot

Maa- ja kallioperä
Maanpinta on kiinteistöllä noin tasolla +16 – +17 m mpy. Maanpinta 
alueella viettää pohjoiseen.

Maaperäkartan mukaan alueen maaperän pintakerros on hiekkaa ja 
savea sekä lisäksi alueella on useita moreenikerrostumien ympäröimiä 
avokallioalueita. Kairaushavaintojen perusteella karkeita hiekka- ja 
moreenikerroksia on savikerrosten alla ja Porvoon läpi kulkeva 
harjujakso on tarkasteltavalla alueella todennäköisesti paikoitellen 
savikerrosten peittämä.

Puhdistettavalla kiinteistöllä tehtyjen kairausten perusteella 
maanpinnassa olevan 1–2 m paksun täyttöhiekkakerroksen alla on noin 
3–4 m:n paksuinen savikerros. Savikerroksen alla on hienoa hiekkaa. 
Hienoa hiekkaa sisältävän maakerroksen paksuudesta ei ole tarkkaa 
tietoa, mutta pohjavesihavaintojen perusteella voidaan kerroksen 
arvioida olevan noin 10 m paksu. Varsinaisen hyvin vettä johtavan 
maakerroksen arvioidaan sijaitsevan kairaustietojen perusteella noin 
15–16 m:n syvyydellä maanpinnasta.

Kiinteistön länsiosassa kallio sijaitsee noin 15 metrin syvyydellä ja 
eteläreunassa noin 20 metrin syvyydellä maanpinnasta.

Geologian tutkimuskeskuksen aineistosta tehdyn tulkinnan perusteella 
Mätäjärven entisellä kaatopaikka-alueella arvioidaan kulkevan 
ruhje/ruhjeita etelä-pohjois- / lounais-koillissuunnassa. Geologian 
tutkimuskeskuksen laatiman kartan perusteella yksi ruhjeista kulkisi 
myös puhdistettavan kiinteistön alueella. Ruhjeita ei tulkinnan mukaan 
esiinny Linnanmäen vedenottamon kaivojen alueella.

Pohjavesi
Kiinteistö sijaitsee veden hankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella 
(Porvoo, 0161251A, 1-luokka) ja sen varsinaisella 
muodostumisalueella. Kiinteistöltä noin kilometrien etäisyydellä 
koillisessa sijaitsee Linnanmäen varalla oleva pohjavedenottamo. 
Puhdistettavan alueen ja Linnanmäen vedenottamon välissä on 
Näsinmäen hautausmaa, vanha kunnostamaton Mätäjärven 
kaatopaikka sekä Porvoon vanha rautatieasema ja ratapiha. Ratapihan 
ja Linnanmäen vedenottamon välissä sijaitsee Porvoonjoki. Lisäksi 
entisen kaatopaikka-alueen läpi kulkee Vanha Helsingintie.
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Mätäjärven entisen kaatopaikan ja Näsimäen hautausmaan alueella on 
harjumuodostuma lounais-koillissuunnassa. Puhdistettavalla kiinteistöllä 
pohjaveden päävirtaussuunnan arvioidaan olevan harjumuodostuman 
suuntainen, joten on mahdollista, että pohjavesi virtaa alueelta kohti 
koillista ja lounasta. Kiinteistöllä tehtyjen pohja- ja orsivesitutkimusten 
perusteella pohjaveden virtaussuunta olisi alueelta itään ja siitä 
edelleen kaakkoon/etelään. Pohjaveden pinnantason todettiin 
tutkimuksissa olevan hieman merenpinnantasoa ylempänä, noin tasolla 
+ 0,1 – +0,2 m mpy. Orsiveden pinnan todettiin olevan noin metrin 
syvyydellä maanpinnasta (tasolla +15 – +16 m mpy).

Pintavesi
Kiinteistön läheisyydessä ei sijaitse pintavesiä. Lähin vesistö on noin 
700 metrin etäisyydellä idässä sijaitseva Porvoonjoki.

Aseman jakelualueen ja täyttöpaikan hulevedet viemäröidään öljyn- ja 
bensiininerottimen kautta kaupungin viemäriverkkoon. Asfaltoidulta 
piha-alueelta hulevedet kulkeutuvat sadevesiviemäriin. Kasvipeitteisellä 
alueella hulevedet imeytyvät pääosin maaperään.

Haitta-aineita koskevat tiedot

Maaperä- ja pohjavesitutkimukset vuonna 2011
Jakeluaseman alueella tehtiin maaperätutkimuksia (tutkimuspisteet 
FCG1–FCG18) ja asennettiin kaksi orsivesiputkea (HP1 ja HP2) 19.–
20.4.2011. Kaksi pohjavesiputkea (HP3 ja HP4) asennettiin 16.–
17.6.2011. Tutkimuspisteiden sekä orsi- ja pohjavesiputkien sijainnit on 
esitetty liitteen 2. karttapiirustuksessa.

Tutkimusten yhteydessä maanäyteitä otettiin yhteensä 73 kpl. Orsi- ja 
pohjavesiputkista mitattiin pohjaveden pinnantasot ja otettiin 
vesinäytteet 18.5.2011 (HP1 ja HP2), 20.6.20211 (HP3 ja HP4) sekä 
7.7.2011 (HP3 ja HP4).

Kaikista maanäytteistä tehtiin näytteenoton yhteydessä aistinvaraiset 
havainnot ja tutkittiin helposti haihtuvien hiilivetyjen esiintymistä PID-
mittarilla. Lisäksi 11 näytteestä määritettiin öljyhiilivetyjen 
kokonaispitoisuus PetroFlag-kenttätestillä. Laboratoriossa analysoitiin 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10–C21) ja raskaiden öljyjakeiden (C22–
C40) pitoisuudet seitsemästä näytteestä sekä bensiinijakeiden (C5–C10), 
BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit), 
MTBE:n ja TAME:n pitoisuudet kolmesta näytteestä.

Kaikista vesinäytteistä (yht. 6 kpl) analysoitiin laboratoriossa 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10–C21), raskaiden öljyjakeiden (C22–C40), 
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bensiinijakeiden (C5–C10), BTEX-yhdisteiden, MTBE:n ja TAME:n 
pitoisuudet.

Maanäytteessä FCG3/3–4 m todettiin laboratorioanalyysissä 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon 
ylittävä pitoisuus bentseeniä (0,29 mg/kg) ja kynnysarvon ylittävä 
MTBE:n ja TAME:n summapitoisuus (1,9 mg/kg).

Maanäytteessä FCG7/1–2 m todettiin laboratorioanalyysissä 
öljyjakeiden C10–C40 pitoisuus oli 470 mg/kg. Näytteestä tehtiin 
öljyhiilivetyjen tarkempi fraktiointi, jonka perusteella pitoisuus koostui 
pääosin alifaattisista jakeista >C16–C35 (220 mg/kg). Lisäksi todettiin 
alifaattisia jakeita >C12–C16 (130 mg/kg) ja >C10–C12 (50 mg/kg) sekä 
aromaattisia jakeita >C12–C16 (50 mg/kg). Öljyhiilivetyjen keskitisleiden 
pitoisuus (330 mg/kg) ylitti alemman ohjearvon.

Maanäytteessä FCG8/0–1 m todettiin laboratorioanalyysissä 
kynnysarvon ylittävä öljyjakeiden C10–C40 pitoisuus (330 mg/kg). 
Pitoisuus koostui pääosin raskaista öljyjakeista.

Maanäytteessä FCG13/3–4 m todettiin laboratorioanalyysissä alemman 
ohjearvon ylittävä pitoisuus bentseeniä (0,6 mg/kg) ja kynnysarvon 
ylittävä MTBE:n ja TAME:n summapitoisuus (4,12 mg/kg).

Toukokuussa otetuissa orsivesinäytteissä todettiin 
laboratorioanalyyseissä kohonneet pitoisuudet öljyhiilivetyjä. Putkessa 
HP1 todettiin keskitisleitä 0,79 mg/l ja raskaita jakeita 0,92 mg/l. 
Putkessa HP2 vastaavat pitoisuudet olivat 0,95 mg/l ja 5,0 mg/l.

Pohjavesiputkessa HP3 todettiin laboratorioanalyyseissä sekä 
kesäkuussa että heinäkuussa otetuissa vesinäytteissä kohonneet 
pitoisuudet MTBE:ä. Todetut pitoisuudet olivat 0,029 mg/l ja 0,019 mg/l.

Muilta osin tutkittuja haitta-aineita ei todettu maa- ja vesinäytteissä 
kohonneina pitoisuuksina.

Maaperä- ja pohjavesitutkimukset vuonna 2021
Jakeluaseman alueelta otettiin 30.8.–1.9.2021 maanäytteitä 14 
tutkimuspisteestä (S1–S14) yhteensä 65 kpl. Tutkimuspisteiden sijainnit 
on esitetty liitteen 2. karttapiirustuksessa.

Kaikista maanäytteistä tutkittiin helposti haihtuvien hiilivetyjen 
esiintymistä PID-mittarilla. Lisäksi 22 näytteestä määritettiin 
öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus PetroFlag-kenttätestillä. 
Laboratoriossa analysoitiin öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10–C21), 
raskaiden öljyjakeiden (C22–C40), bensiinijakeiden (C5–C10), BTEX-
yhdisteiden, MTBE:n ja TAME:n pitoisuudet 25 näytteestä.
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Havaintoputkista HP1–HP4 otettiin vesinäytteet, joista analysoitiin 
laboratoriossa öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10–C21), raskaiden 
öljyjakeiden (C22–C40), bensiinijakeiden (C5–C10), BTEX-yhdisteiden, 
MTBE:n ja TAME:n pitoisuudet.

Maanäytteessä S3/2–3 m todettiin laboratorioanalyysissä 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittävä 
MTBE:n ja TAME:n summapitoisuus (0,29 mg/kg).

Maanäytteessä S4/0–1 m todettiin laboratorioanalyysissä kynnysarvon 
ylittävä öljyjakeiden C10–C40 pitoisuus (311 mg/kg). Pitoisuus koostui 
pääosin raskaista öljyjakeista.

Orsivesiputkesta HP2 otetussa vesinäytteessä todettiin raskaiden 
öljyjakeiden pitoisuus 0,132 mg/l. Pohjavesiputkesta HP3 otetussa 
vesinäytteessä todettiin MTBE:n pitoisuus 0,036 mg/l.

Muilta osin tutkittuja haitta-aineita ei todettu maa- ja vesinäytteissä 
kohonneina pitoisuuksina.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
Kohteeseen on laadittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Arvioinnissa 
on huomioitu alueen suunniteltu tuleva maankäyttö asuinalueena, 
ympäristöolosuhteet sekä todettujen haitta-aineiden ominaisuudet, 
pitoisuudet ja esiintyminen.

Huoltoasemarakennuksen tai jakelurakenteiden alapuolisen maaperän 
haitta-ainepitoisuuksia ei ole aiemmin määritetty tarkasti, koska alueita 
ei ole päästy tutkimaan vahingoittamatta rakenteita. Näin ollen on 
mahdollista, että purkutöiden ja niihin liittyvän kaivun yhteydessä 
todetaan aiempaa korkeampia haitta-ainepitoisuuksia.

Kohde sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella. Kohteen pohjavedessä on 
todettu kohonneita pitoisuuksia MTBE:ä ja öljyhiilivetyjä.

Kohteeseen mahdollisesti tulevat veden imeytymistä rajoittavat 
pinnoitteet sekä alueella todettu savikerros rajoittavat hiilivetyjen 
kulkeutumista pohjaveteen. Pohjaveden painetaso on lähellä 
merenpinnan tasoa, joten pohjaveden pinnan gradientti on pieni, minkä 
vuoksi pohjaveden virtauksen arvioituun pohjaveden virtaussuuntaan 
(itä/kaakko) arvioidaan olevan hidasta. Pohjavedenottamo sijaitsee 
pohjaveden arvioidun alueellisen virtaussuunnan suhteen ylävirran 
suunnassa Porvoonjoen toisella puolella, joten hiilivetyjen kulkeutumista 
vedenottamolle ei arvioida todennäköiseksi. Mikäli maaperän 
puhdistustavoitteina käytetään valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisia alempia ohjearvoja, maaperään puhdistustoimenpiteiden 
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jälkeen jäävien haitta-aineiden ei arvioida kulkeutuvan merkittävästi 
pohjaveteen tai pohjaveden mukana eikä niiden arvioida aiheuttavan 
merkittävää pohjaveden pilaantumisriskiä.

Koska piha-alue tulee todennäköisesti päällystetyksi rakentein tai 
istutusalueiden kasvukerroksin, suora kontakti haitta-ainepitoiseen 
maaperään sekä pölyäminen ja pintavalunta eivät ole mahdollisia 
kulkeutumis- ja altistumisreittejä.

Haihtuminen rakennuksen sisäilmaan on mahdollinen kulkeutumis- ja 
altistumisreitti, mikäli kohteen maaperään jää haihtuvia haitta-aineita. 
Helposti haihtuvien hiilivetyjen osalta arvioidaan kynnysarvot riittäväksi 
tasoksi estämään haitallinen kulkeutuminen sisäilmaan sekä 
mahdollinen kulkeutuminen pohjaveteen. Muiden haitta-aineiden osalta 
arvioidaan alemmat ohjearvot haitattomiksi pitoisuuksiksi.

Sisäilman hengitys on yleensä merkittävämpi altistusreitti kuin ulkoilman 
hengitys, joten maaperäpitoisuudet, jotka eivät aiheuta terveysriskiä 
sisäilman hengityksen kautta, eivät aiheuta riskiä myöskään ulkoilman 
hengityksen kautta.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet
Riskinarvioinnin perusteella puhdistuksen tavoitepitoisuuksiksi esitetään 
helposti haihtuville hiilivedyille (bensiinijakeet, BTEX-yhdisteet, MTBE ja 
TAME) valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia kynnysarvotasoja 
ja muille haitta-aineille alempia ohjearvoja.

Kaivutyöt tehdään jakelulaitteistojen ja rakenteiden purkamiseksi 
tarvittavaan syvyyteen noudattaen em. tavoitteita. Mikäli kaivannon 
jäännöspitoisuudet ylittävät puhdistustavoitteet, tarkistetaan niiden 
aiheuttamia riskejä ympäristölle ja terveydelle sekä tarvittaessa 
päivitetään kohteen riskinarviointi, ellei ylitykset ole kaivumääriltään niin 
vähäisiä, että niiden poistaminen on taloudellisesti ja ympäristöllisesti 
perusteltua ilman erillistä riskinarviota. Jos haitta-aineiden arvioidaan 
aiheuttavan alueella terveys- tai ympäristöriskejä, arvioidaan riskien 
vähentämistarve sekä tarvittaessa jatketaan kohteen puhdistamista 
käyttäen soveltuvia, suunnitelmissa esitettäviä menetelmiä. 
Jatkopuhdistuksesta esitetään tarvittaessa erillinen suunnitelma.

Polttoaineiden jakelulaitteistojen ja säiliöiden purkuun liittyvien 
kaivutöiden jälkeen maaperään saattaa jäädä kynnysarvot ylittäviä 
haitta-ainepitoisuuksia. Maaperään jäävien haitta-aineiden sijainti ja 
pitoisuudet dokumentoidaan.
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Puhdistusmenetelmän valinta
Massanvaihto on kohteeseen parhaiten soveltuva puhdistusmenetelmä, 
koska:

 Kohteessa tehdään jakeluaseman purkutöiden vuoksi kaivutöitä. 
Massanvaihto voidaan toteuttaa purkuun liittyvien kaivutöiden 
yhteydessä.

 Puhdistuksen toteutusaika on suhteellisen lyhyt. 
Puhdistustoimenpiteet eivät haittaa kiinteistön kehittämistä.

 Kohteen maaperässä todetut haitta-ainepitoisuudet ylittivät vain 
paikoin puhdistuksen tavoitepitoisuudet.

Mikäli mahdollisten muiden puhdistusmenetelmien käyttö arvioidaan 
tarpeelliseksi ja käyttökelpoiseksi, tehdään niiden käytöstä erillinen 
suunnitelma, joka hyväksytetään ympäristöviranomaisilla.

Työn toteuttaminen
Puhdistus on tarkoitus toetuttaa kesällä 2022.

Kaivutyö toteutetaan siten, että suojakalvojen yläpuolisten maiden 
hiilivetypitoisuudet tarkistetaan ennen kuin niiden alapuolista kalvoa 
vaurioitetaan tai poistetaan. Hiilivetypitoiset maat poistetaan siten, ettei 
hiilivetyjä pääse kulkeutumaan kalvon alapuoliseen maaperään.

Kaivun yhteydessä pidetään erillään eri sijoituspaikkoihin toimitettavat 
sekä takaisin kaivantoon sijoitettavat kaivumaat.

Mikäli kaivantojen seinämiin jää sellaisia haitta-ainepitoisuuksia, joiden 
arvioidaan voivan kulkeutua kaivannon täyttömaihin, varaudutaan nämä 
seinämät eristämään vähintään 0,5 mm paksulla HDPE-kalvolla tai 
bentoniittimatolla. Oikein asennettuina eristemateriaalit ovat 
maaperässä pysyviä ja estävät haitta-aineiden kulkeutumisen 
täyttömaihin. Lisäksi rakenteen myötä puhtaan täyttömaan ja haitta-
ainepitoisen maan raja on havaittavissa tehtäessä tulevaisuudessa 
kaivu- ym. rakennustöitä. Eristämisestä ollaan yhteydessä 
ympäristöviranomaiseen ennen toimenpiteiden toteuttamista. 
Ympäristötekninen valvoja on paikalla asennettaessa rakennetta. 
Valvoja ottaa myös eri työvaiheista valokuvia.

Jätteiden ja kaivettujen maa-ainesten käsittely ja hyödyntäminen
Kaivumaat luokitellaan maa-ainesten sisältämien haitta-aineiden 
pitoisuuksien ja/tai jätteen mukaan pilaantumattomaksi maa-aineeksi, 
tavanomaiseksi maa-ainesjätteeksi tai vaaralliseksi jätteeksi. 
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Kiinteistöltä poistettava maa-aines luokitellaan ympäristöteknisen 
valvojan toimesta seuraavasti:

 Pilaantumaton maa-aines: haitta-ainepitoisuudet alittavat 
kynnysarvon, ja täyttää jätelain ja -asetuksen edellytykset maa-
aineksen luokittelemiseksi ei-jätteeksi.

 Pilaantumaton maa-ainesjäte (17 05 04): haitta-ainepitoisuudet 
alittavat alemmat ohjearvot, mutta eivät täytä jätelain ja 
-asetuksen edellytyksiä maa-aineksen luokittelemiseksi ei-
jätteeksi.

 Tavanomainen maa-ainesjäte (17 05 04): haitta-ainepitoisuudet 
alittavat vaarallisen maa-ainesjätteen luokittelukriteerit.

 Vaarallinen maa-ainesjäte (17 05 03*): Maa-ainesjäte on 
vaarallista jätettä, mikäli jätteen vaaraominaisuuksille haitta-
aineiden kemikaaliluokituksen perusteella annetut vaarallisen 
jätteen raja-arvot ylittyvät.

Maa-ainekset jaotellaan myös vastaanottopaikkojen tarpeen mukaisesti 
haitta-ainepitoisuuksien ja ominaisuuksien mukaan. Kohteen täytöissä 
voidaan hyödyntää teknisiltä ominaisuuksiltaan täyttömaaksi soveltuvia 
kohteesta peräisin olevia pilaantumattomia kaivumassoja (haitta-
ainepitoisuudet alittavat puhdistuksen tavoitepitoisuudet). Kynnysarvot 
ylittäviä maita ei käytetä 0–1 metrin syvyydellä täyttötyön jälkeisestä 
valmiista maanpinnasta.

Kaivutyö voidaan tehdä pääosin lajittelevana kaivuna siten, että isot 
kivet, lohkareet tai jätekappaleet erotellaan kaivinkoneen 
työtarkkuudella erilleen maa-aineksesta.

Massojen kaivu pyritään tekemään niin, ettei muuta kuin täyttömaaksi 
suunniteltua maa-ainesta välivarastoida kohteessa. Maa-ainesjätteitä tai 
muita jätejakeita voidaan kuitenkin tarvittaessa välivarastoida 
kaivualueella tai sen läheisyydessä lyhytaikaisesti, mikäli näytteenoton 
takia tai kaivu- tai kuljetusteknisistä syistä niitä ei voida välittömästi 
kuljettaa pois kohteesta. Pilaantumattomia maa-aineksia, jotka 
soveltuvat täyttömaaksi, voidaan varastoida pitempiaikaisesti 
kaivualueella.

Haitta-ainepitoisuuksiltaan erilaiset maa-ainekset välivarastoidaan 
toisistaan erillään.

Maa-ainesjätteet sekä mahdolliset muut kaivutyön aikana syntyvät 
jätteet toimitetaan luvallisiin vastaanottopaikkoihin. Pilaantuneita maita 
ja jätteitä luovutetaan kuljetettavaksi vain ELY-keskuksen ylläpitämään 
jätehuoltorekisteriin merkityille jätekuljetusyrittäjille. Vaarallista jätettä 
kuljetettaessa ajoneuvot merkitään tarvittavin vaaramerkein.

Jätekuljetuksista pidetään kuormakirjanpitoa ja kuormien mukana 
toimitetaan siirtoasiakirja kuorman vastaanottajalle kuitattavaksi. 
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Siirtoasiakirjoja säilytetään kolme vuotta valvojan arkistossa ja 
kuormakirjanpitoa kuusi vuotta. Puhdistuksen toimenpideraporttiin 
liitetään kopio siirtoasiakirjoista toimituspaikoittain.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu
Työmaalle nimetään ympäristötekninen valvoja, joka ohjaa kaivua ja 
valvoo mahdollisesti tarvittavan puhdistustyön toteutusta. 
Ympäristötekninen valvoja ottaa näytteitä kaivumassoista ja kaivantojen 
pohjista ja seinämistä kaivumaiden haitta-ainepitoisuuksien ja 
maaperän jäännöspitoisuuksien määrittämiseksi. Ympäristötekninen 
valvoja vastaa pilaantuneiden maa-ainesten ohjaamisesta oikeaan 
loppusijoituspaikkaan.

Ympäristötekninen valvoja ja/tai kaivutyön tekijä ympäristöteknisen 
valvojan ohjeiden mukaisesti seuraa massojen laatua aistinvaraisesti 
kaivutyön aikana. Maa-aineksista otetaan tarvittaessa näytteitä ja niiden 
sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksia mitataan PID-mittarilla ja/tai 
PetroFlag-kenttätesteillä. Kaivun aikana havainnoidaan aistinvaraisesti 
myös mahdollisten jätejakeiden esiintymistä kaivettavassa maa-
aineksessa.

Kaivettavista maa-aineksista otetaan tarvittaessa 5–10 osanäytteestä 
koostuvia kokoomanäytteitä. Kokoomanäytteitä otetaan alueelta 
riittävästi huomioiden kaivumassojen määrä ja haitta-ainepitoisuudet. 
Kaivumassojen näytteistämisessä (näytetiheys, analyysimäärä) 
huomioidaan massojen vastaanottopaikkojen mahdolliset näytteenottoa 
koskevat vaatimukset.

Kaivetuista maa-aineksista otettujen näytteiden kenttätestien tuloksista 
vähintään noin 10 % varmistetaan laboratoriossa. Näytteistä 
analysoidaan laboratoriossa bensiinijakeiden C5–C10, BTEX-
yhdisteiden, MTBE:n ja öljyhiilivetyjakeiden C10–C40 pitoisuudet. Lisäksi 
tehdään vastaanottopaikkojen edellyttämät analyysit tarpeen mukaan. 
Mikäli laboratorio tai valvoja tekevät havaintoja PAH-yhdisteistä, myös 
niiden pitoisuudet analysoidaan.

Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta 
jäännöspitoisuusnäytteet. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan vähintään 
yksi 5–10 osanäytteestä koostuva kokoomanäyte jokaista noin 100–
200 m2:n pinta-alaa kohti, kuitenkin niin, että jokaisesta kaivannosta 
otetaan vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Seinämänäytteet 
otetaan maaperän kerrosrakenne huomioiden. Muutaman neliömetrin 
kaivannoista otetaan tarpeen mukaan vain yksi jäännöspitoisuusnäyte, 
joka edustaa pohjaa ja seinämiä.

Jäännöspitoisuusnäytteistä mitataan haihtuvien yhdisteiden esiintymistä 
PID-mittarilla ja öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuuksia PetroFlag-
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kenttätestillä. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa 
edustava määrä, jonka perusteella yhdessä kenttätestien tulosten 
kanssa voidaan arvioida kaivannon jäännöspitoisuudet. 
Kenttämittausten perusteella laboratorioanalyysiin toimitetaan vähintään 
kaksi näytettä kaivantoa kohden. Pienissä kaivannoissa (muutama 
neliömetri) toimitetaan laboratorioon ainoastaan yksi maanäyte. 
Näytteistä analysoidaan laboratoriossa bensiinijakeiden C5–C10, BTEX-
yhdisteiden, MTBE:n ja öljyhiilivetyjakeiden C10–C40 pitoisuudet ja 
tarvittaessa PAH-yhdisteiden pitoisuudet.

Puhdistamisen terveys- ja ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy
Ennen purku- ja kaivutöitä työmaa-alue aidataan ja merkitään siten, että 
ulkopuolisten pääsy alueelle estetään. Työmaa-alue merkitään 
pilaantuneen maaperän puhdistustyöstä ilmoittavin kyltein.

Kaivannon ympäristö pidetään siistinä. Kaivumaiden ja työmaavesien 
kulkeutuminen ympäristöön estetään. Massojen pölyämistä seurataan 
näköhavainnoin työn aikana ja tarvittaessa massoja kastellaan 
pölyämisen ehkäisemiseksi. Pilaantuneita maita kuljettavien kuorma-
autojen lavat peitetään kuljetuksen ajaksi.

Kaivettuja, haihtuvia yhdisteitä sisältäviä maa-ainesjätteitä ei 
pääsääntöisesti välivarastoida kohteessa. Mikäli välivarastointi on 
kuitenkin tarpeen, peitetään välivarastoitava maa-ainesjäte haitta-
aineiden leviämisen ja mahdollisen pölyämisen tai hajuhaittojen 
estämiseksi.

Märkiä tai valuvia massoja ei pääasiallisesti kuljeteta ja välivarastoida. 
Mikäli massoja on tarve kuivattaa ennen kuljetusta, voidaan massat 
kuivattaa kaivualueen reunalla esimerkiksi asfaltin tai HDPE-kalvon 
päällä, josta kuivatusvedet on mahdollista ohjata hallitusti takaisin 
kaivantoon.

Jos kaivantojen alueella havaitaan merkittävää polttoaineen hajua, 
vältetään kaivantoihin menemistä ja annetaan kaivantojen tuulettua. 
Ilman hiilivetypitoisuuksia seurataan tarpeen mukaan PID-mittarilla.

Ihokosketus pilaantuneeseen maa-ainekseen ja haitta-ainepitoisen 
maan pääsy suun kautta elimistöön estetään. Työmaa-alueella ruokailu, 
juominen ja tupakointi on kielletty.

Työntekijät käyttävät henkilökohtaisina suojavarusteina kypärää, 
suojalaseja ja turvakenkiä sekä näkyvää huomioliiviä, takkia tai 
vastaavaa. Työvaatetus on työtehtävään ja työolosuhteisiin sopiva sekä 
noudattaa työkohteen määräyksiä. Suositeltavaa on käyttää 
pitkälahkeisia housuja ja pitkähihaista paitaa.
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Jos kohteessa todetaan merkittävästi oletettavaa korkeampia haitta-
ainepitoisuuksia, haitta-ainepitoisen maan kanssa kosketuksissa olevan 
on varauduttava käyttämään myös työhaalaria, joka on valmistettu 
pölyä ja kemikaaleja läpäisemättömästä materiaalista (esim. TYVEK), ja 
suojakäsineitä, jotka kestävät öljyhiilivetyjä (esim. nitriilikumi). 
Tarvittaessa hihojen ja lahkeiden suut teippaaminen kiinni työvaatteisiin 
tai suojapukuun.

Haitta-aineille altistuminen hengitysteitse estetään käyttämällä 
tarvittaessa vähintään A2 suodattimella varustettua hengityssuojainta.

Työmaalle järjestetään tarvittaessa lämmitetyt sosiaalitilat vaatteiden 
vaihtoa ja säilytystä varten sekä sähköllä varustetut tilat valvojan 
kenttämittauksia varten. Työmaalle järjestetään 
käsienpesumahdollisuus.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin
Odottamattomista tilanteista (esim. haitta-aineet, joita aiemmissa 
tutkimuksissa ei ole todettu) ympäristötekninen valvoja informoi tarpeen 
mukaan tilaajaa, kiinteistön omistajaa ja ympäristöviranomaisia. Em. 
tahojen kanssa päätetään mahdollisesti poikkeustilanteissa tarvittavista 
jatkotoimenpiteistä. Jos kaivutyön aikana havaitaan haitta-aineiden 
levinneen naapurikiinteistön puolelle, ilmoitetaan asiasta tilaajalle, 
kiinteistön omistajalle, naapurikiinteistön maanomistajalle sekä 
ympäristöviranomaisille. Tarve kaivun jatkamiselle naapurikiinteistön 
puolelle arvioidaan riskipohjaisesti.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Kaivutöiden aloittamisajankohta sekä puhdistuksen ympäristöteknisen 
valvojan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle 
sekä Porvoon kaupungin ympäristöviranomaiselle.

Kohteessa pidetään tarvittaessa maaperän puhdistukseen liittyvä 
katselmus ja aloituskokous ennen kaivutöiden aloittamista.

Tiedot pilaantuneiden maiden sijoituspaikoista toimitetaan Uudenmaan 
ELY-keskukselle ja Porvoon kaupungin ympäristöviranomaiselle. 
Aloitusilmoituksista vastaa ympäristötekninen valvoja.

Ympäristötekninen valvoja pitää haitta-ainepitoisten maa-ainesten 
kaivutöiden aikana päiväkirjaa, johon merkitään vähintään seuraavat 
asiat:

 tiedot alueelta poistetuista haitta-ainepitoisista maista (määrä, 
alkuperä, pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta),

 tiedot otetuista näytteistä (näytetiedot, ajankohta, 
mittaustulokset),
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 näytepisteiden paikat,
 maaperään mahdollisesti jäävien, haitta-aineita sisältävien 

maiden arvioitu määrä, niiden haitta-ainepitoisuudet ja sijainti 
sekä kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia sisältävien täyttömaiden 
ja jäännöspitoisuuksien sijainnit sekä

 erityishavainnot ja poikkeamat suunnitelmista.

Kohteen kaivutöistä tehdään loppuraportti kolmen kuukauden kuluessa 
kaivutöiden päättymisestä. Loppuraportissa esitetään vähintään 
seuraavat asiat:

 kaivutöiden aikainen näytteenotto ja näytteiden analysointi,
 kaivutyön toteutus,
 tiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista,
 jäännöspitoisuustiedot,
 tarvittaessa riskiarvio, mikäli kohteen alueelle on jäänyt 

riskiarvioperusteisesti määritetyt haitattomat pitoisuudet ylittäviä 
pitoisuuksia,

 piirustus jäännöspitoisuusnäytteiden sijainneista sekä
 tarvittaessa kopiot siirtoasiakirjoista.

Kiinteistön omistajan kuuleminen
Uudenmaan ELY-keskus kuuli 13.1.2022 päivätyllä kirjeellä kiinteistön 
omistajaa, Porvoon kaupunkia, ilmoitusasiakirjoista. Porvoon kaupunki 
toimitti vastineensa 3.2.2022. Vastineessa todetaan mm. seuraavaa: 

Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ympäristön pilaantumisella 
tarkoitetaan sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin 
tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: a) terveyshaittaa; b) haittaa 
luonnolle ja sen toiminnoille; c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä 
tai melkoista vaikeutumista; d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai 
erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; e) ympäristön yleiseen 
virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; f) vahinkoa tai haittaa 
omaisuudelle taikka sen käytölle; tai g) muu näihin rinnastettava yleisen 
tai yksityisen edun loukkaus (YSL §5). Se, jonka toiminnasta on 
aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen 
puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden (pilaantunut alue) 
siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle (YSL:n 133§).

Porvoon kaupunki toteaa, että kunnostustavoitteen määrittämisessä tai 
riskien arvioinnissa ei ole käytetty kaikkia käytössä olevia tietoja. 
Pohjavesialueen ruhjeista olemassa olevan tiedon ja Mätäjärven alueen 
pohjavedentarkkailutulosten perusteella on olemassa riski, että MTBE-
yhdisteet vedenottamon lähialueella ovat peräisin ko. kohteesta (liitteet 
1–3). Tutkimusten mukaan orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ovat 
vuosina 2019–2021 nousseet aiempaan verrattuna. Kalliopohjavedessä 
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on ensimmäistä kertaa seurannan aikana todettu kloorattuja liuottimia. 
Syksyllä 2019 tehty MTBE-havainto ei voi olla peräisin 
kaatopaikkatoiminnasta, sillä MTBE on ollut käytössä vuodesta 1991 
alkaen bensiinin lisäaineena. Kaatopaikan toiminta on päättynyt 60-
luvulla ja MTBE:n esiintyminen kalliopohjavedessä viittaa 
kaatopaikkatoiminnan jälkeen syntyneeseen bensiinin jakeluun 
liittyvään päästöön. Kloorattujen hiilivetyjen esiintyminen viittaa useisiin 
päästölähteisiin tai siihen, että lähistöllä on ollut huoltoasema, jolla on 
harjoitettu polttonesteiden jakelun lisäksi autojen korjaustoimintaa.

Linnamäen vedenottamon kapasiteettia ja veden laatua on selvitetty 
loppuvuodesta 2020, sillä liikelaitos Porvoon vesi on käynnistänyt 
hankkeen vedenoton lisäämiseksi vedenottamolta. Linnanmäen 
vedenottamo on tällä hetkellä tärkeä ja ainut käytettävissä oleva 
Porvoon varavedenottamo, mistä on pumpattu vettä tarvittaessa. 
Linnanmäen varavedenottamon kapasiteetilla pystytään kattamaan yli 
puolet koko Porvoon vedentarpeesta. Uuden Saksalan 
vedenkäsittelylaitoksen valmistuttua v. 2024, pumpataan Linnanmäeltä 
vettä jatkuvasti 2 400 m3 vuorokaudessa ja, jos muilla vedenottamoilla 
tai laitoksilla on häiriöitä, maksimissaan jopa 10 000 m3 vuorokaudessa.

Porvoon veden raakavedentarkkailussa on Linnanmäen 
raakavesikaivojen vedessä todettu vinyylikloridia, MTBE:ä, cis-1,2-
dikloorieteeniä ja trikloorieteeniä. Vedenoton lisääminen, pohjaveden 
virtausten muuttuminen sekä jakeluasemalla tehtävät puhdistus- ja 
kunnostustoimenpiteet saattavat käynnistää haitta-aineiden liikkeelle 
lähtemisen ja virtaamisen vedenottamon suuntaan. Porvoon kaupunki 
vaatii, että jakelutoiminnasta vastaava tekee kustannuksellaan 
alueellisen pohjavesiselvityksen, jossa kunnostustavoite huomioiden on 
huomioitu tulevan maankäytön lisäksi vedenottotavoitteet. 
Kunnostusvelvoite koskee myös pohjaveden pilaamista. Lisäksi 
kunnostuksessa tulee jo suunnitteluvaiheessa huomioida mahdollinen 
suojapumppauksen tarve.

Kynnysarvopitoisuus on haihtuville yhdisteille sekä MTBE-pitoisuuksille 
Porvoon kaupungin näkökulmasta lähtötietojen puutteesta huolimatta 
hyväksyttävä tavoitepitoisuus sekä asumisriskin että ympäristöriskin 
näkökulmasta. Tavoitepitoisuus on hyväksyttävä myös maanomistajan 
näkökulmasta sen vuoksi, että kynnysarvotasoon kunnostamalla 
kiinteistön asuinrakentamisessa syntyvät kustannukset ovat paremmin 
hallinnassa, jolloin haitta omaisuudelle taikka sen käytölle on minimoitu. 
Sen sijaan alempi ohjearvo muille kuin haihtuville yhdisteille ei ole 
hyväksyttävä tavoitepitoisuus toisen omaisuudelle aiheutuvan haitan 
perusteella.

Hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla riittävät tiedot maaperän laadusta ja 
kunnostusmenetelmistä ennen hankkeeseen ryhtymistä myös 
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purkualueen niiltä osin, joissa tutkimushetkellä on sijainnut kiinteitä 
rakenteita. Porvoon kaupunki maanomistajana katsoo, että 
pilaantuneen maaperän kunnostus on tehtävä siinä laajuudessa ja 
syvyydessä, jossa tavoitepitoisuudet ylittävät maaperässä asumiseen 
sallitun Vna 214/2007 mukaiset viitearvot ja johtuvat ilmoittajan 
toiminnasta. Ilmoituksen mukainen kaivusuunnitelma koskee vain 
huoltoaseman kiinteistöä, mutta kunnostus tulee laajentaa 
naapurikiinteistöille, mikäli pilaantuneisuus jatkuu kiinteistörajojen yli, 
sillä suojaviheralueet tullaan myös kaavoittamaan osittain 
asuinkäyttöön. Porvoon kaupunki ei ota kantaa kiinteistön 638-22-427-4 
(McDonalds) tavoitepitoisuuteen ja suosittelee eristerakennetta, mikäli 
liikkuvia yhdisteitä jätetään riskinarvioperustaisesti kiinteistörajan 
läheisyyteen.

Mikäli tavoitepitoisuuksia ei voida saavuttaa maaperän syvemmissä 
kerroksissa kaivuteknisistä syistä, viitearvopitoisuutta korkeampia 
pitoisuuksia tai eristerakenteita ei voida Porvoon kaupungin mielestä 
hyväksyä alueella ympäristöriskinarvioperustaisesti, kun maankäyttö- tai 
maa-ainestenkäyttörajoitteesta syntyvät kustannukset, 
rakennettavuuden huononeminen ja maan arvon aleneminen jäävät 
maanomistajan vastuulle. Saman lainkohdan ja periaatteen mukaisesti 
kaivualueen täytöissä ei tule sallia alueelta pois kaivettuja kynnysarvon 
ylittävien maa-ainesten hyödyntämistä, sillä tämä lisää maa-
ainestenkäyttörajoitteellisen alueen laajuutta. Porvoon kaupunki katsoo, 
että täyttösuunnitelma tulee hyväksyttää maanomistalla. Myöskään 
jakeluasematoiminnasta peräisin olevia rakenteita ei saa jättää maan 
alle.

Kunnostusmenetelmäksi on esitetty massanvaihtoa. 
Kunnostusvastuullisen tahon tulee Porvoon kaupungin mielestä laatia 
liikennesuunnitelma ja hyväksyttää se Porvoon kaupungilla. Porvoon 
kaupunki katsoo myös, että on tärkeää laatia kaivutöistä geotekninen 
suunnitelma, jossa huomioidaan myös laajin mahdollinen kaivualue. 
Kaivutyöt tulee suunnitella niin, että ne on geoteknisesti mahdollista 
toteuttaa turvallisesti ja lähiympäristön infra- tai talonrakenteita 
vahingoittamatta.

Porvoon kaupunki on huomioinut aikaisemmin ESSO:n 
vuokrasopimuksessa ja myöhemmin Osuuskauppa Varuboden-Oslan 
Handelslagin kanssa tehdyssä vuokrasopimuksessa, että vuokralainen 
on velvollinen tutkimaan ja kunnostamaan vuokra-alueen viranomaisten 
hyväksymällä tavalla. Jakeluaseman toimija on ilmoittanut 
maanomistajalle harkitsevansa pesulatoiminnan jatkamista, mikä 
johtaisi toiminnan ympäristöluvan rauettamisen aikataulun 
pitkittymiseen. Porvoon kaupunki katsoo, että myös pesulatoiminta tulee 
liuottimien käytön vuoksi lopettaa ennen kunnostuksen aloittamista.
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Kuulemisen liitteenä toimitettiin:
 Mätäjärven kaatopaikka, vesinäytetulokset 12/2021. Ramboll 

Finland Oy, 16.12.202
 Ruhjekartta, Porvoo. Geologian tutkimuskeskus, 11.3.2021
 Mätäjärven entinen kaatopaikka, asiantuntijaselvitys 

kalliopohjaveden laadusta. Ramboll Finland Oy, 5.7.2021
 Alueen vuokrasopimus
 Alueen uusi kaavarunko

Ilmoituksen tekijän kuuleminen
Uudenmaan ELY-keskus kuuli 7.2.2022 päivätyllä kirjeellä ilmoituksen 
tekijää, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag:ia, 
ilmoitusasiakirjoista. Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag toimitti 
vastineensa 10.5.2022. Vastineessa todetaan mm. seuraavaa: 

Ympäristönsuojelulain 14. luvun 133 §:n mukaan ”se, jonka toiminnasta 
on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen 
puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden (pilaantunut alue) 
siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle.”

Kunnostussuunnitelmassa esitettiin haihtuville haitta-aineille 
kunnostustavoitteeksi kynnysarvoja. Haihtuvien haitta-aineiden lisäksi 
kohteessa on todettu öljyhiilivetyjen keskitisleiden ja raskaiden jakeiden 
C10–C40 pitoisuuksia. Kyseiset öljyhiilivetyfraktiot luokitellaan 
ympäristössä kulkeutumattomiksi lukuun ottamatta aromaattista C10–C12 

fraktiota. Kyseinen fraktio kuuluu keskitisle- eli dieseljakeisiin. Diesel 
koostuu pääosin alifaattisista jakeista (n. 85 %, esim. Geosphere Inc., 
Hydrocarbon Characterization for Use in the Hydrocarbon Risk 
Calculator and Example Characterizations of Selected Alaskan Fuels). 
Vuonna 2011 kohteessa toteutetun ympäristöteknisen tutkimuksen 
(FCG Oy) yhteydessä tehtiin öljyhiilivetyfraktiointi näytteestä, jossa 
todettiin alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus keskitisleitä C10–C21 
(320 mg/kg). Öljyhiilivetyfraktioinnissa ei todettu aromaattisia 
öljyhiilivetyfraktioita lainkaan analyysin määritysrajan ylittävinä 
pitoisuuksina.

Kohteeseen mahdollisesti tulevat veden imeytymistä rajoittavat 
pinnoitteet sekä alueella todettu savikerros rajoittavat hiilivetyjen 
kulkeutumista pohjaveteen. Pohjaveden painetaso on lähellä 
merenpinnan tasoa, joten pohjaveden pinnan gradientti on pieni, eli 
pohjaveden virtauksen arvioidaan olevan hidasta. Kohteeseen laadittiin 
pohjavesiselvitys (Golder Associates Oy, 2.5.2022), jonka perusteella 
pohjaveden ei myöskään arvioida kulkeutuvan kohti Linnamäen 
vedenottamoa.
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Kohteeseen laaditussa kunnostussuunnitelmassa (Golder Associates 
Oy, 17.12.2021) kohteessa todetuille haihtuville haitta-aineille annettiin 
kunnostustavoitteiksi kynnysarvot, ja muille kuin haihtuville 
öljyhiilivedyille alemmat ohjearvot. Kohteeseen laadittiin tämän jälkeen 
riskinarviointi (Golder Associates Oy, 2.5.2022), jossa määritettiin 
tarkasteltaville haitta-aineille suurimmat haitattomat pitoisuudet, joilla 
kohteessa ei muodostu kulkeutumis-, terveys- tai ympäristöriskiä. 
Riskinarviossa huomioitiin haitta-aineiden ominaisuudet, mahdollinen 
sijainti ja esiintymislaajuus purkutöiden jälkeen sekä kohteen 
olosuhteet. Lisäksi selvitettiin haitta-aineiden mahdolliset kulkeutumis- 
ja altistusreitit sekä mahdolliset altistujat. Näiden tarkastelujen 
perusteella haitta-aineille määritetyt suurimmat haitattomat pitoisuudet 
ovat korkeampia kuin kohteeseen asetetut kunnostustavoitteet. Näin 
ollen kunnostustavoitteet alittavista haitta-ainepitoisuuksista ei 
tarkastelun perusteella aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle.

Ympäristönsuojelulain mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan 
pilaantuneen maaperän ja pohjaveden (pilaantunut alue) siihen tilaan, 
ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 
(YSL:n 133§). Kunnostustavoitteet on määritetty sen perusteella, ettei 
haitta-aineista muodostu terveys-, ympäristö- tai kulkeutumisriskiä eikä 
näin ollen aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Kunnostustavoitteet on määritetty tulevan asuinkäytön perusteella, joten 
kunnostamisen jälkeen kohde soveltuu sille suunniteltuun tarkoitukseen.

Pilaantuneiden alueiden kunnostuskohteissa on otettava huomioon 
riskinhallinnan ja kunnostuksen kestävyys. Pilaantuneen maa-alueen 
riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta -oppaassa (Ympäristöministeriö 
6/2014) kestävästä kunnostuksesta sanotaan näin:

”Kunnostuksessa tulee pyrkiä mahdollisimman vähäiseen jätteen 
tuottamiseen ja luonnonvarojen käyttöön sekä materiaalien 
tehokkaaseen hyödyntämiseen.” ”Tyypillisiin massojen kaivuhankkeisiin 
sisältyy myös kaivettujen maa-ainesten korvaaminen puhtaalla hiekalla 
tai soralla, mikä lisää näiden neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. 
Kestävyyden näkökulmasta kaivun rajoittaminen välttämättömään ja 
kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen tai käsitteleminen 
hyödyntämiskelpoisiksi onkin yleensä toivottavaa.”

Kaupunkialueella haitta-aineita esiintyy maaperässä usein muistakin 
syistä kuin kohteen toiminnoista. Kohteissa on usein käytetty esim. 
täyttömaita, joiden mukana kohdealueelle on voinut tulla haitta-aineita. 
ABC Porvoo Näsi esiintyy lisäksi kaupungin keskustassa vilkkaasti 
liikennöidyn tien varrella, jolloin polttoaineperäisiä haitta-aineita voi 
päätyä maaperään ja orsi-/pohjaveteen myös ilmalaskeuman kautta.
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Mikäli kohteessa poistettaisiin kaikki haitta-aineet 
kynnysarvopitoisuuteen saakka, se merkitsisi kaivun laajentamista 
kohdekiinteistöllä huomattavasti, mikä ei ole kestävän kunnostuksen 
periaatteiden mukaista. Mikäli kohteessa ei myöskään voi hyödyntää 
massoja, joissa pitoisuudet ylittävät kynnysarvopitoisuudet, se tarkoittaa 
maa-ainesten korvaamista neitseellisillä luonnonvaroilla, mikä on 
kestävyyden kannalta epätoivottavaa. Lisäksi kaivun laajentaminen 
merkitsisi kunnostuksen hiilijalanjäljen kasvamista merkittävästi, kun 
maa-ainesten vienti pois kohteelta ja tuonti kohteelle lisääntyisi 
huomattavasti.

Kohteen maaperässä ei ole todettu merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia. 
Kaivu saattaa häiritä kohteen maaperään sitoutuneita haitta-aineita, 
jolloin niiden pitoisuus kaivantovedessä ja kohteen orsivedessä voi 
väliaikaisesti kohota. Kaivun jälkeen pitoisuudet kuitenkin sitoutuvat 
nopeasti jälleen maa-ainekseen tai vähenevät esim. hajoamisen 
vaikutuksesta. Pohjavesi esiintyy kohteessa noin 15 m syvyydessä ja 
välissä esiintyy 3–4 m paksu savikerros. Kohteessa ei ole todettu 
sellaisia haitta-ainepitoisuuksia, joiden arvioidaan päätyvän merkittävinä 
pitoisuuksina pohjaveteen, vaikka niiden pitoisuus kaivanto-/ 
orsivedessä väliaikaisesti nousisikin. Kohteeseen laaditun 
pohjavesiselvityksen perusteella pohjaveden ei myöskään arvioida 
kulkeutuvan kohti Mätäjärven kunnostamatonta kaatopaikkaa ja 
Linnamäen vedenottamoa. Näin ollen pohjaveteen mahdollisesti 
päätyvät pitoisuudet eivät myöskään aiheuttaisi vaaraa Linnamäen 
vedenotolle.

Porvoon kaupunki on vastineessaan esittänyt myös 
liikennesuunnitelman laatimista kunnostuksen ajaksi. Kohteessa 
tehtyjen tutkimusten perusteella alueella ei esiinny kunnostustavoitteet 
ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia niin laajalla alueella tai sellaisella 
syvyydellä, että kunnostettavan alueen kaivannosta tulisi merkittävän 
laaja tai syvä. Haitta-ainepitoisten kaivumaiden määrän on arvioitu 
olevan alle 1 000 m3. Tämä tarkoittaa muutamaa kasettiautoa päivässä, 
mikä ei lisää liikennettä merkittävästi kohteessa tai sen lähialueella. 
Kunnostustyömaa ei vaadi läheisten katujen kaventamista tai 
sulkemista, koska autojen kääntö, lastaus ja purku pystytään 
suorittamaan kohdekiinteistöllä. Kohteen naapurikiinteistöt eivät ole 
asuinkiinteistöjä, ja kohdekiinteistö sijaitsee välittömästi pääväylän 
(Läntinen Mannerheiminväylä) tai ison kokoojakadun (Tolkkistentie) 
läheisyydessä, joita pitkin kasettiautot kulkevat. Näin ollen kohteessa ei 
todeta olevan tarvetta erilliselle liikennesuunnitelmalle.

Vastineen liitteenä toimitettiin Golder Associates Oy:n 9.5.2022 
kohteeseen laatima pohjavesiselvitys ja kunnostustavoitteiden 
riskitarkastelu.
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Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Porvoon kaupungissa 
sijaitsevan kiinteistön 638-22-427-3 pilaantuneen maaperän 
puhdistamista koskevan ilmoituksen ja hyväksyy sen seuraavin 
määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1. Kiinteistöltä 638-22-427-3 on poistettava maa-ainekset, joiden 

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 mukaisen 
kynnysarvotason ja/tai öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10–C21) ja/tai 
raskaiden öljyjakeiden (C22–C40) pitoisuus ylittää alemman 
ohjearvotason.

2. Kiinteistöllä tehtävien purkutöiden yhteydessä on otettava edustavia 
maanäytteitä huoltoasemarakennuksen sekä 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 öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden (>C10–C21), raskaiden öljyjakeiden (>C21–C40), 
bensiinijakeiden (C5–C10), BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, 
etyylibentseeni ja ksyleenit), MTBE:n ja TAME:n pitoisuudet.

3. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 
maaperänäytteitä pilaantuneiden alueiden laajuuksien, kaivusyvyyksien 
ja kaivettavien maa-ainesten 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
4. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän 

puhdistuksesta kertovin kyltein.
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5. 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.

Maa-ainesten käsittely ja varastointi 
6. Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset ja kohonneita haitta-

ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä 
määräyksen 10. mukaisesti, on toimitettava ominaisuuksiensa 
mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti 
loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa 
kyseisiä maa-aineksia.

7. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri 
tavalla käsiteltävät maa-ainekset pidetään erillään kaivun, lastaamisen, 
mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.

8. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 
puhdistettavalla kiinteistöllä, 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 maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-
aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto- ja valumavesien 
muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.

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

Kaivettujen maa-ainesten hyötykäyttö
10. Puhdistettavalla alueella voidaan hyödyntää sieltä kaivettavia maa-

aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä määräyksen 1. 
mukaisia puhdistustasoja. Hyötykäytettäviä maa-aineksia ei saa sijoittaa 
mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen.

11. Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää 
edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä. 

12. Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
hyödyntämispaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 23. edellytettyyn 
loppuraporttiin.
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Maa-ainesten kuljettaminen
13. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 

toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen 
ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pöly- tai 
meluhaittoja. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on 
laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n 
edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana 
ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on 
säilytettävä kolme vuotta. 

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
14. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista on otettava 

edustavat jäännöspitoisuusnäytteet siten, että kaivualueen maaperään 
jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvitetyiksi. 
Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on otettava kuitenkin 
vähintään kaksi edustavaa näytettä. Näytteistä on analysoitava 
laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Orsi- ja pohjaveden tarkkailu

15. Orsivesiputkista HP1 ja HP2 sekä pohjavesiputkista HP3 ja HP4 on 
otettava pohjavesinäytteet ennen puhdistamisen aloittamista ja kolmen 
kuukauden kuluttua puhdistuksen valmistumisesta. Näytteenoton 
yhteydessä on mitattava pohja- ja orsiveden pinnankorkeudet. 

Vesinäytteistä on analysoitava vähintään alueella aiemmin tehdyissä 
maaperä- ja pohjavesitutkimuksissa todetut haitta-aineet. 
Vesinäytteiden laboratorioanalyysien menetelmät tulee valita siten, että 
niiden määritysrajat ovat pienemmät kuin valtioneuvoston asetuksessa 
(1040/2006) asetetut pohjavettä pilaavien aineiden pitoisuusraja-arvot.

Orsi- ja pohjavesitarkkailun tulokset on toimitettava tiedoksi Uudenmaan 
ELY-keskukselle ja Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden viikon kuluessa tulosten 
valmistumisesta. Pohjaveden pinnan korkeustieto on toimitettava 
korkeusjärjestelmän N2000 mukaisesti.

16. Orsi- ja pohjavesitarkkailusta on laadittava raportti, jossa on esitettävä 
vähintään näytteenoton toteuttaminen, hiilivetypitoisuuksien 
kehittyminen alueella sekä selvitys orsi- ja/tai pohjaveden 
jatkotarkkailutarpeesta. Jatkotarkkailutarpeen arvioinnissa on 
huomioitava myös maaperän tutkimus- ja puhdistustoimenpiteiden 
yhteydessä saadut tulokset ja tehdyt havainnot maaperästä.
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Raportti on toimitettava kahden kuukauden kuluessa näytetulosten 
valmistumisesta jatkotoimenpideharkintaa varten Uudenmaan ELY-
keskukselle ja tiedoksi Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle.

Pilaantuneen veden käsittely
17. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä on 

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

18. Tarvittaessa vesi on poistettava 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.

Mahdollisessa 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.

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi

19. 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 
sekä kiinteistön omistajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä 
mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten 
puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

20. Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita 
ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa, puhdistustyön aikana todetaan 
tarve orsi-/pohjaveden suojapumppaukselle, kaikkea pilaantunutta maa-
aineset ei pystytä poistamaan tai havaitaan muita lähtötiedoista 
poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai 
terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä 
Uudenmaan ELY-keskukselle, Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

21. Jos haitta-aineita todetaan kulkeutuneen naapurikiinteistölle, on asiasta 
viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, Porvoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen alueen 
maanomistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.
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22. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta, eri 
käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista 
ja määristä.

23. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on 
laadittava loppuraportti, 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 maa-ainesten 
toimittamisesta eri hyödyntämis-, käsittely- ja loppusijoituspaikoille.

Loppuraportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Porvoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle 
kahden kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Määräysten ja päätöksen perustelut

Yleiset 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. Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset 
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta.

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 §). 
Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-asetus, 214/2007) on säädetty 
maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. 
Asetuksen 3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen 
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pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla 
taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, 
on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on 
asetuksen 2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien 
haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja 
ympäristölle. Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on 
otettava huomioon. Ilmoituksessa esitetty maaperän puhdistustarpeen 
arvioinnin tulee täyttää asetuksen vaatimukset.

Alueen maaperässä on todettu kohonneita pitoisuuksia bensiini- ja 
öljyhiilivetyjä. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä em. haitta-
aineille säädetyt kynnysarvot sekä alemmat 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]

Keskitisleet (>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

Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä 
ja pohjavesi (pilaantunut alue) tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siitä 
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Ilmoituksessa esitetystä poiketen esitetyt puhdistuksen tavoitetasot on 
edellytetty koskemaan koko kiinteistön aluetta eikä ainoastaan 
purkutöiden vuoksi kaivettavia alueita. Tämä on katsottu 
välttämättömäksi huomioiden haitta-aineista orsi- ja pohjavedelle 
aiheutuva riski. Alueen orsi- ja pohjavedessä on todettu kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia. Orsi- ja pohjaveden virtaussuuntia alueella ei 
ole yksiselitteisesti selvitetty. Laaditussa pohjavesiselvityksessä on 
tarkasteltu haitta-aineiden kulkeutumista Linnanmäen vedenottamolle, 
muttei pohjaveden vaarantamista muutoin ympäristönsuojelulain 
pohjaveden pilaamiskielto huomioiden. (Määräykset 1.)
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Päätöksessä on edellytetty tehtäväksi lisätutkimuksia 
huoltoasemarakennuksen sekä 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.)

Kaivutyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. pilaantuneiden 
alueiden laajuus ja syvyys 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. Puhdistustyön ohjauksessa voidaan 
hyödyntää aiempien tutkimusten tuloksia. (Määräys 3.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §:n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
(Määräykset 2., 3., 11., 14., 17. ja 19.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja 
niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja 
huolellisuusperiaatteet). 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. 
(Määräys 4.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta 
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta 
näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. 
(Määräykset 4., 5.–10. ja 13.) 

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. (Määräys 
6.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperän puhdistustyön 
yhteydessä kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset, kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja jätejakeet on edellytetty 
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toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen 
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Jätteen saa luovuttaa vain 
jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 
kuljettajalle. (Määräykset 6. ja 13.)

Jätelain (646/2011) 15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten 
jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan 
ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon 
asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista. (Määräys 7.)

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi 
siten, ettei niistä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräykset 8. 
ja 9.)

Päätöksessä on hyväksytty ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
mukaisesti puhdistustyön yhteydessä kaivettujen haitta-
ainepitoisuuksiltaan määräyksen 1. mukaiset tavoitetasot alittavien 
maa-ainesten hyötykäyttö puhdistettavalla alueella. Maita ei kuitenkaan 
saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen, jottei niistä 
aiheudu riskiä orsi-/pohjaveden laadulle. Päätöksessä on edellytetty 
täytöissä hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien 
edustavaa selvittämistä ja sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-
ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kaivutöiden 
yhteydessä. (Määräykset 10.–12.)

Valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen (978/2021) 11 §:n mukaan 
jäte voidaan kuljettaa peitettynä, jos siten voidaan varmistua siitä, ettei 
jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana. 
Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty 
peitettäviksi, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa 
tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 13.)

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. Siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista ja niiden 
vahvistamisesta on säädetty valtioneuvoston jätteistä annetun 
asetuksen 40 §:ssä. (Määräys 13.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
saavuttaminen sekä saadaan tietoa maaperään kaivujen jälkeen 
jäävistä haitta-ainepitoisuuksista. (Määräys 14.)



UUDELY/14970/2021 27/34

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan 
on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä 
ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus). Orsi- ja 
pohjavesitarkkailulla varmistetaan kiinteistöllä tehtävien 
kaivutoimenpiteiden vaikutusta orsi- ja pohjaveden laatuun. Mahdollinen 
jatkotarkkailutarve harkitaan saatujen maaperä- ja pohjavesitietojen 
perusteella. (Määräykset 15. ja 16.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on 
järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on 
rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavan alueelta 
mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, 
etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle 
alueelle eivätkä aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräykset 17. ja 18.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä 
säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 19.–23. 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, alueella 
ilmenee orsi-/pohjaveden suojampumppaustarve, kaikkea pilaantunutta 
maa-ainesta ei pystytä poistamaan tai haitta-ainepitoisuuksien todetaan 
jatkuvan naapurikiinteistön alueelle. Em. syistä johtuen 
valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräykset 20. ja 21.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 22. ja 23.)

Vastaus vastineessa esitettyihin vaatimuksiin
Porvoon kaupungin vastineessa esitetyt ELY-keskuksen toimivaltaan 
kuuluvat vaatimukset on pääosin huomioitu päätöksen määräyksistä ja 
niiden perusteluista ilmenevällä tavalla.

Ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaan se, jonka toiminnasta on 
aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen 
puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden (pilaantunut 
alue) siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle 
tai ympäristölle. ELY-keskus ei voi puhdistuspäätöksessä huomioida 
maaperään puhdistustöiden jälkeen mahdollisesti jäävistä haitta-
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aineista kiinteistön omistajan omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvaa 
haittaa, vaan tämä on kiinteistön omistajan ja vuokralaisen välinen 
yksityisoikeudellinen asia. Päätöksen määräyksen 1. mukaiset 
puhdistustavoitteet on asetettu ja puhdistustavoitteet alittavien maa-
ainesten hyötykäyttö hyväksytty, koska ko. maa-aineksista ei arvioida 
aiheutuvan alueella ympäristö- tai terveyshaittaa huomioiden alueen 
ympäristöolosuhteet ja alueen nykyinen sekä mahdollinen tuleva käyttö.

Työmaan yleisiin järjestelyihin ja toimintaperiaatteisiin ei voida ottaa 
kantaa pilaantuneen maaperän puhdistamisesta koskevassa 
päätöksessä.

Käytöstä poistetut jakeluaseman rakenteet kuuluvat jätelainsäädännön 
nojalla kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan.

Päätöksessä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ei voida ottaa 
kantaa alueen tulevaan toimintaan eikä mahdollinen pesulatoiminnan 
jatkuminen alueella kuulu ELY-keskuksen toimivaltaan.

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 
190, 191, 200, 205, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 40 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista (1022/2006)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1272/2020) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021
Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 1 375 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1272/2020) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän 
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puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 
55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen 
käsittelyyn kului 25 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 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 (1259/2021) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. 

Päätöksen voimassaoloaika
Tämä päätös on voimassa 30.6.2025 saakka. 

Kyseessä on kertaluontoinen ja suhteellisen lyhytkestoinen 
puhdistustoimenpide, joka on tarkoitus aloittaa vuonna 2022. 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, vai vastaavatko ne edelleen 
tämän päätöksen perustana ollutta tilannetta.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on 
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
Jukka Pöyhönen (sähköisesti)

Tiedoksi
WSP Finland Oy, Terhi Manninen (sähköisesti)
Porvoon kaupunki, Kirjaamo (sähköisesti)
Porvoon kaupunki, Kuntatekniikka, Enni Flykt (sähköisesti)
Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
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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.

Tietojärjestelmän päivittäminen
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 3. olevassa valitusosoituksessa. 

Hyväksyntä
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Hanna 
Valkeapää ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Tutkimuspistekartta
Liite 3. Valitusosoitus
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