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Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta

Kohteessa on toimintansa lopettava jakeluasema. Maaperätutkimuksissa
ei ole todettu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot
ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Koska rakennuksen ja polttoaineen
jakelulaitteistojen alapuolisen maaperän tilaa ei ole voitu turvallisesti
tutkia, ei pilaantuneen maan määrästä tai laajuudesta ole tarkkaa arviota,
ja sen vuoksi varaudutaan siihen, että purkamisen yhteydessä voidaan
tehdä tarvittavan maaperän puhdistus.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maa-
perän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä riittävän
ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kan-
nalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan ELY-keskus) 13.5.2020. Ilmoi-
tusta täydennettiin 27.5.2020 ja 28.5.2020 kiinteistön omistajan ja haltijan
suostumuksilla ja 8.6.2020 puhdistustavoitteita koskien.

Päätöksen määräyksessä 1.3. ollut
kirjoitusvirhe on korjattu 29.7.2020.
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Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta

Kiinteistön luoteiskulmassa sijaitsee toimintansa lopettava Neste Espoo
Nihtisilta -liikenneasema (asnro 527). Huoltoasemarakennukset on ra-
kennettu vuonna 1991. Kiinteistöllä olevassa huoltoasemarakennuk-
sessa on toiminut myymälä-kahvila sekä autojen pesuhalli. Jakeluase-
maan liittyen alueella on mittarikenttä rakennuksen länsi-/lounaispuolella.
Säiliöalue ja täyttöpaikka sijaitsevat mittarikentän lounaspuolella. Kiin-
teistöllä on polttonesteiden säiliö- ja jakelualueeseen liittyvät viemäröinnit
hiekanerotuskaivoineen. Piha-alue on asfaltoitu.

Polttonesteiden jakelutoiminta päättyy kesällä 2020. Sekä huoltoasema-
rakennus että polttonesteiden jakelutoimintaan liittyvät rakenteet tullaan
purkamaan.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne

Kiinteistö sijaitsee Espoossa osoitteessa Nihtisillankuja 2. Kiinteistö on
kokonaisuudessaan noin kaksi hehtaaria ja huoltoasemarakennus ja sen
piha-alue sijaitsevat kiinteistön luoteiskulmassa vain osalla kiinteistöä.
Puhdistettavan alueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.

Kiinteistö rajautuu pohjoispuolella Nihtisillantiehen ja länsipuolella Nihti-
sillankujaan. Huoltoaseman itäpuoleinen osa kiinteistöstä 49-54-18-6 on
rakentamatonta aluetta. Samassa korttelissa huoltoaseman eteläpuolella
on autokorjaamo ja grillikioski sekä hieman kauempana kaakkois-/etelä-
puolella Espoon pääpoliisiasema. Nihtisillankujan länsipuolella sijaitsee
liike- ja teollisuusrakennuksia. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat
Nihtisillantien pohjoispuolella Nihtimäen pientaloalueella noin 50 metrin
etäisyydellä huoltoasemasta.

Kohteen lähietäisyydellä (< 1 km) ei ole luonnonsuojelualueita. Lähimmät
luonnonsuojelualueet ovat noin 1,5 km kaakkoon sijaitseva Mankkaan
turvetorvijäkälän suojelualue ja kaksi kilometriä luoteeseen sijaitseva
Träskmossenin luonnonsuojelualue.

Kiinteistö on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa liike-, toimisto-
sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kort-
telialueeksi (KTY). Alueella on käynnissä kaavamuutos (Nihtisilta
130133) ja alueen kaavamerkintää ollaan muuttamassa asuinkerros-
talojen korttelialueeksi (AK).

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet

Maaperäkartan mukaan (Espoon karttapalvelun maaperäkartta, tilanne
27.2.2020) kohdealueen maaperä on hiekka-aluetta, jossa on päällim-
mäisenä 0…3 m paksuinen savi- tai silttikerros, jonka alla on hiekkaa tai
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hiekkamoreenia. Huoltoaseman koillispuolella, kiinteistön pohjois-/itä-
osassa on myös moreenialuetta, jossa moreenikerroksen paksuus on yli
metrin ja sen alla kalliota sekä kallioista aluetta, jossa maakerroksen
paksuus on 0…1 m.

Tutkimusten perusteella huoltoaseman alueen maaperä koostuu täyttö-
kerrosten alapuolella siltistä, moreenista ja hienosta hiekasta. Tutkimuk-
sissa kairaukset ulotettiin enimmillään 5,7 m syvyyteen. Neljässä näyte-
pisteessä kairaus päätettiin todennäköisesti kallioon, näistä kahteen
näytepisteeseen tehtiin kolmen metrin kalliovarmistus.

Koko kiinteistön alueella maastonmuodot laskevat etelään ja lounaa-
seen. Rakennettu osa tontista on osittain täytöillä tasattua. Maanpinta on
kohteessa tasolla noin +24 ...+25 m mpy.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Tutkimuksen yhteydessä
todettiin kostea maakerros noin kahden metrin syvyydeltä alkaen ja
tutkimuksen yhteydessä asennetussa väliaikaisessa pohjavesiputkessa
vedenpinta oli noin 2,13 m maanpinnan alapuolella.

Kohteen lähellä ei ole luonnonvesistöjä. Lähimmät luonnonvesistöt ovat
Gallträsk 1,7 km ja Lippajärvi 2,7 km luoteeseen. Kohteesta noin kolme
kilometri’ kaakkoon sijaitsee Laajalahti. Huoltoaseman jakelualueen ja
täyttöpaikan pintavedet viemäröidään öljyn- ja bensiininerottimen kautta
kaupungin viemäriverkkoon.

Asfaltoidulta piha-alueelta pintavedet kulkeutuvat sadevesiviemäriin. As-
faltoidun piha-alueen ulkopuolelta hulevedet valuvat pintavaluntana ete-
lään tontin eteläpuolisiin sadevesiojiin. Kasvipeitteisellä alueella huleve-
det imeytyvät pääosin maaperään.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

- Neste Markkinointi Oy, Neste Espoo Nihtislta (as. no 527), Nihtisil-
lankuja 2, Espoo, Purettavan jakeluaseman kaivusuunnitelma,
Golder Associates Oy 13.5.2020.

- Neste Markkinointi Oy, Neste Nihtisillankuja 2 Espoo, Tutkimusra-
portti, Golder Associates Oy 10.11.2014.

Aiemmat viranomaisasiakirjat

- Päätös No YS 460/11.4.2008 (UUS-2008-Y-146) ympäristönsuojelu-
lain (86/2000) 78 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta koskien maape-
rän puhdistamista massanvaihdolla jakeluaseman alueella tehtävien
muutostöiden yhteydessä.

- Lausunto No YS 1339/29.10.2009 (UUS-2008-Y-146) puhdistuksen
loppuraportin hyväksymisestä.
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Aiemmat maaperän puhdistukset

Huoltoaseman alueella on tehty maaperän puhdistamista mittarikentällä
ja säiliöalueella tehtyjen muutostöiden yhteydessä vuonna 2008. Puhdis-
tuksen tavoitetasoina oli bensiinijakeille (C5-C10), öljyhiilivetyjen keskitis-
leille (>C10-C21), raskaille öljyjakeille (>C21-C40), BTEX-yhdisteille (bent-
seeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) sekä TAME:n ja MTBE:n
summapitoisuudelle valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset
ylemmät ohjearvopitoisuudet. Puhdistuksen tavoitepitoisuudet saavutet-
tiin ja jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet alittivat kynnys-
arvotason.

Maaperä- ja pohjavesitutkimukset

Kohteessa tehtiin ympäristötekninen maaperätutkimus elokuussa 2014.
Kohteessa otettiin maanäytteitä yhteensä kuudesta näytepisteestä (S60-
S65) keskiraskaalla tela-alustaisella kairakoneella. Maanäytteitä otettiin
yhteensä 29 kpl. Näytepisteeseen S60 asennettiin väliaikainen pohjave-
siputki, josta otettiin vesinäyte L60 huuhtomatta putkea ennen vesinäyt-
teenottoa. Näytepisteiden sijainti on esitetty liitteen 2 piirustuksessa.

Kaikista maanäytteistä määritettiin haihtuvien hiilivetyjen esiintymistä
PID-kenttämittarilla. Valituista maanäytteistä (13 kpl) mitattiin hiilivetyjen
kokonaispitoisuutta PetroFlag-kenttätestillä. Kenttätestien ja aistinvarais-
ten arvioiden perusteella valikoiduista maanäytteistä analysoitiin labora-
toriossa bensiinijakeet C5-C10 (8 kpl) sekä öljyjakeet C10-C40 (12 kpl).
Vesinäytteestä analysoitiin laboratoriossa bensiinijakeet C5-C10 sekä
öljyjakeet C10-C40.

Maanäytteissä ei todettu valtioneuvosto asetuksen 214/2007 mukaiset
kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia bensiinijakeita C5-C10 tai öljyjakeita C10-
C40. Bensiinijakeiden C5-C10, BTEX-yhdisteiden tai öljyjakeiden C10-C21

pitoisuudet eivät ylittäneet laboratorion analyysimenetelmän määritysra-
joja. Öljyjakeita C22-C40 todettiin kynnysarvon alittavina pitoisuuksina.

Vesinäytteessä ei todettu laboratorion määritysrajan ylittäviä bensiini-
jakeiden C5-C10 pitoisuuksia. Vedessä todettiin öljyjakeita C10-C40

0,09 mg/l.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi

Vuonna 2008 kohteelle on tehty verkostomuutostöitä säiliöalueella ja mit-
tarikentällä. Muutostöiden yhteydessä mm. täyttöpaikka, säiliöiden huol-
tokaivot, imuputket sekä mittarikentän muovitukset ja viemäröinnit uusit-
tiin ja kaksi vanhaa mittarikoroketta poistettiin. Kaivannoista otetuissa
jäännöspitoisuusnäytteissä ei todettu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia
öljy- tai bensiinihiilivetyjä. Vuonna 2014 tehdyssä maaperätutkimuksessa
ei todettu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot ylit-
täviä bensiini- tai öljyhiilivetyjen pitoisuuksia.
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Huoltoasemarakennuksen tai jakelurakenteiden alapuolisen maaperän
haitta-ainepitoisuuksia ei ole määritetty tarkasti, koska alueita ei ole pääs-
ty tutkimaan vahingoittamatta rakenteita. Näin ollen on mahdollista, että
purkutöiden ja niihin liittyvän kaivun yhteydessä todetaan aiempaa kor-
keampia haitta-ainepitoisuuksia. Vaikka on mahdollista, että alueella to-
detaan korkeampia pitoisuuksia kuin mitä ennakkotutkimuksissa on to-
dettu, arvioidaan kuitenkin, ettei mahdollinen pilaantuma ole kovin laaja-
alainen.

Piha-alue on nykytilanteessa asfaltoitu. Tulevien suunnitelmien mukaan
kiinteistön alue tulee pääosin peitettäväksi joko rakennuksin, piharaken-
tein tai alueelle rakennettavin maanalaisin pysäköinti-, huolto- tai teknisin
tiloin. Piha-alueen päällystäminen ja etenkin maanalaisen pysäköintihal-
lin rakentaminen estää sadeveden imeytymistä maaperään pääosalla
aluetta. Kohdekiinteistön länsiosassa nykyisen mittarikentän länsipuolel-
la on tulevan kaavan mukaan istutettava alue, jossa sadevesiä voi imey-
tyä maaperään. Lisäksi jakeluasemakiinteistön eteläosan istutettavalla
alueella on kaavan mukaan varauduttava hulevesien imeytykseen.

Maaperässä on täyttökerrosten alapuolella pääasiassa savi- tai silttiker-
ros, joka hidastaa suotovesien imeytymistä maaperään. Kohde ei sijaitse
tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella eikä sen lähietäisyydellä ole tie-
dossa olevaa pohjaveden käyttöä. Maaperässä mahdollisesti todettavien
ja puhdistustoimenpiteiden jälkeen jäävien haitta-aineiden ei arvioida kul-
keutuvan merkittävästi pohjaveteen tai pohjaveden mukana eikä niiden
arvioida aiheuttavan merkittävää pohjaveden pilaantumisriskiä.

Koska piha-alue tulee päällystetyksi rakentein tai istutusalueiden kasvu-
kerroksin, suora kontakti haitta-aineisiin sekä pölyäminen ja pintavalunta
eivät ole mahdollisia kulkeutumis- ja altistumisreittejä. Suoran kontaktin
kautta tapahtuvan altistumisen estämiseksi rajoitetaan kuitenkin pinta-
maan pitoisuudet alle alempien ohjearvojen sellaisissa kohdissa, jotka
mahdollisesti eivät tulisi päällystetyiksi rakenteilla tai istutusalueen kas-
vukerroksella.

Haihtuminen rakennuksen sisäilmaan on mahdollinen kulkeutumis- ja
altistumisreitti, mikäli kohteen maaperään jää haihtuvia haitta-aineita.
Tulevan kaavan mukaan rakennusten alle tulee pääosin maanalainen
kerros, johon tulee pysäköinti-, huolto- tai teknisiä tiloja, joissa ei oleskella
säännöllisesti pitempiä aikoja. Näiden maanalaisten tilojen osalta arvioi-
daan, että helposti haihtuvista hiilivedyistä ei aiheudu haittaa sisäilmaan,
kun niiden pitoisuudet eivät ylitä alempia ohjearvoja. Muiden haitta-
aineiden osalta arvioidaan ylemmät ohjearvot haitattomiksi pitoisuuksiksi.

Jakeluasemakiinteistön länsiosassa osalle rakennusten alueeksi kaavoi-
tetusta alueesta ei tule maanalaista pysäköintitilaa. Tällä alueella arvioi-
daan helposti haihtuvien hiilivetyjen osalta kynnysarvot riittäväksi tasoksi
estämään haitallinen kulkeutuminen sisäilmaan.
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Ulkoilmaan kulkeutuessaan haitta-aineet sekoittuvat ympäröivään ilmaan
ja pitoisuudet laimenevat, joten ulkoilmaan kulkeutuminen ei ole merkittä-
vä kulkeutumisreitti.

Huoltoaseman alueella ei ole todettu puhdistustarvetta. Purkutöiden yh-
teydessä tulee mahdollisesti kaivettavaksi ja poistettavaksi hiilivetyjä si-
sältävää maaperää. Koska tutkimuksia ei ole voitu sijoittaa polttoaineen
jakelualueelle ja säiliöiden läheisyyteen, ei hiilivetypitoisten maiden mää-
rää voida arvioida. Haitta-ainepitoisten kaivumaiden määräksi oletetaan
kuitenkin enintään 500 m3. Haitta-ainepitoiset kaivumaat toimitetaan
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ympäristöteknisen valvojan valvo-
mana ja ohjeistamana.

Puhdistustavoitteet

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteella puhdistus-
tavoitteeksi esitetään valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia
ohjearvoja seuraavasti:
- Pintamaahan (< 0,5 m valmiista maanpinnasta ja pysäköintihallin laa-

tan alapinnasta) ja kasvukerroksissa käytetään alempia ohjearvoja.
- Syvemmällä (> 0,5 m valmiista maanpinnasta ja pysäköintihallin laa-

tan alapinnasta) helposti haihtuville hiilivedyille (bensiinijakeet C5-C10,
BTEX-yhdisteet ja oksygenaatit, mm. MTBE ja TAME) käytetään
alempaa ohjearvotasoa ja muille kuin helposti haihtuville yhdisteille
(öljyjakeet C10-C40) käytetään ylempiä ohjearvoja.

- Sellaisten rakennusten kohdilla, joiden alle ei tule maanalaista ker-
rosta, käytetään helposti haihtuvien haitta-aineiden (bensiinijakeet
C5-C10, BTEX-yhdisteet ja oksygenaatit, mm. MTBE ja TAME) osalta
kynnysarvoja kolmen metrin syvyyteen asti. Syvemmällä (> 3 m
rakennuksen laatan alapinnasta) käytetään alempia ohjearvoja. Muil-
le kuin helposti haihtuville hiilivedyille (öljyjakeet C10-C40) käytetään
<  0,5 m laatan alapinnasta alempia ohjearvoja ja > 0,5 m laatan
alapinnasta ylempiä ohjearvoja.

Kaivutyöt purkualueilla tehdään jakelulaitteistojen ja rakenteiden purka-
miseksi tarvittavaan syvyyteen noudattaen em. tavoitteita. Mikäli haitta-
aineita esiintyy syvemmällä merkittäviä määriä, noudatetaan pienien kai-
vumäärien ollessa kyseessä em. tavoitearvoja, mutta mikäli kohonneita
pitoisuuksia esiintyisi syvemmällä tai laajemmalla alueella maaperässä,
laaditaan niiden aiheuttamien haittojen määrittämiseksi erikseen kohde-
kohtainen tarkennettu riskinarvio, minkä perusteella päätetään tarvitta-
vista toimenpiteistä.

Puhdistusmenetelmän valinta

Mikäli kohteessa on tarpeen tehdä maaperän puhdistusta, toteutetaan se
massanvaihdolla purkutöiden edellyttämän kaivun laajuudessa. Massan-
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vaihtoa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan, mikäli puhdistustavoit-
teet jollakin alueella ylittyvät. Massanvaihto on kohteeseen parhaiten
soveltuva puhdistusmenetelmä, koska:
- Kohteessa tehdään jakeluaseman purkutöiden vuoksi mittavia kaivu-

töitä. Massanvaihto voidaan toteuttaa purkuun liittyvien kaivutöiden
yhteydessä.

- Puhdistuksen toteutusaika on suhteellisen lyhyt.
- Puhdistustoimenpiteet eivät haittaa kiinteistön kehittämistä.
- Kohteen maaperässä todetut haitta-ainepitoisuudet alittavat puhdis-

tuksen tavoitepitoisuudet, joten niiden perusteella ei ole tarvetta pi-
laantuneen maaperän puhdistukselle rakentamisen edellyttämää kai-
vua laajemmin.

Mikäli mahdollisten muiden menetelmien käyttö arvioidaan tarpeelliseksi
puhdistustyön aikana, tehdään niiden käytöstä erillinen suunnitelma, joka
hyväksytetään ympäristöviranomaisilla.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen

Puhdistus tehdään massanvaihtona tarvittaessa huoltoasema-alueen ra-
kennuksen ja jakelurakenteiden purkutöihin liittyvien kaivutöiden yhtey-
dessä purkutöiden vaatimassa laajuudessa. Kohteen ympäristöteknisis-
sä tutkimuksissa ei ole todettu kynnysarvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuk-
sia.

Työmaalle nimettävä ympäristötekninen valvoja ohjaa kaivua ja valvoo
puhdistustöiden toteutusta. Valvoja ottaa näytteitä kaivumassoista ja kai-
vantojen pohjista ja seinämistä kaivumaiden haitta-ainepitoisuuksien ja
maaperän jäännöspitoisuuksien määrittämiseksi ja vastaa pilaantunei-
den maa-ainesten ohjaamisesta oikeaan loppusijoituspaikkaan.

Kaivutyö toteutetaan siten, että suojakalvojen yläpuolisten maiden hiilive-
typitoisuudet tarkistetaan ennen kuin niiden alapuolista kalvoa vaurioi-
tetaan tai poistetaan. Hiilivetypitoiset maat poistetaan siten, ettei hiilive-
tyjä pääse kulkeutumaan kalvon alapuoliseen maaperään. Kaivutyöt pyri-
tään toteuttamaan siten, että maaperän kaivu ja massojen kuljetus toteu-
tetaan optimoidusti ja vältetään tarpeetonta massojen kaivua ja kuljetta-
mista.

Mikäli kaivannon jäännöspitoisuudet ennakoidusta poiketen ylittävät puh-
distustavoitteen, arvioidaan kaivun jatkon tai mahdollisten muiden riskin-
hallintatoimenpiteiden tarve erikseen, mahdollisesti tarkentavan riskitar-
kastelun perusteella. Alueelle mahdollisesti jäävät puhdistustavoitteet
ylittävät maa-ainekset varaudutaan eristämään puhtaista täyttömaista
vähintään 0,5 mm paksuisella HDPE-kalvolla, bentoniittimatolla tai vas-
taavalla öljyä pidättävällä rakenteella. Oikein asennettuna eristema-
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teriaalit ovat maaperässä pysyviä ja estävät haitta-aineiden kulkeutu-
misen puhtaisiin täyttömaihin. Lisäksi rakenteen myötä puhtaan ja haitta-
aineita sisältävän maan raja on havaittavissa alueella tulevaisuudessa
tehtävien kaivu- ym. rakennustöiden aikana. Eristämisestä ollaan yhtey-
dessä Uudenmaan ELY-keskukseen ennen toimenpiteiden suorittamista.
Ympäristötekninen valvoja on paikalla asennettaessa rakennetta ja ottaa
valokuvia eri työvaiheista.

Polttoaineiden jakelulaitteistojen ja säiliöiden purkuun liittyvien kaivutöi-
den jälkeen maaperään saattaa jäädä kynnysarvot ylittäviä haitta-aine-
pitoisuuksia. Maaperään jäävien haitta-aineiden sijainti ja pitoisuudet do-
kumentoidaan.

Ennakkotutkimusten perusteella kohteella ei ole jälkiseurannan tarvetta.
Mikäli kohteessa todetaan puhdistuksen yhteydessä korkeampia pitoi-
suuksia kuin ennakkotutkimuksissa on todettu tai sellaisia haihtuvia tai
kulkeutuvia haitta-aineita, joita ei ole tarkasteltu riskinarviossa, niiden
osalta jälkiseurannan tarve tarkastellaan erikseen puhdistuksen loppura-
portissa.

Huoltoasemarakennuksen purkutyöt aloitetaan elokuussa 2020 ja jakelu-
aseman purkutyöt alkavat tämän jälkeen. Töiden kestoksi on arvioitu 1-2
kuukautta.

Työn aikainen näytteenotto

Kaivetuista maa-aineksista otetaan tarvittaessa näytteitä ja niiden sisäl-
tämien haitta-aineiden pitoisuuksia mitataan PID-mittarilla ja/tai Petro-
flag-kenttätesteillä. Kaivun aikana havainnoidaan aistinvaraisesti myös
mahdollisten jätejakeiden esiintymistä kaivettavassa maa-aineksessa.

Kaivettavista maa-aineksista otetaan tarvittaessa kokoomanäytteitä
(koostuu 5-10 osanäytteestä). Näytteitä otetaan alueelta riittävästi huo-
mioiden kaivumassojen määrä ja haitta-ainepitoisuudet. Näytteenotossa
(näytetiheys, analyysimäärä) huomioidaan massojen vastaanottopaikko-
jen mahdolliset näytteenottoa koskevat vaatimukset.

Kenttämittausten tuloksista vähintään noin 10 % varmistetaan laborato-
riossa, jossa näytteistä analysoidaan bensiinijakeiden C5-C10, BTEX-
yhdisteiden ja MTBE:n sekä öljyjakeiden C10-C40 pitoisuudet. Lisäksi
tehdään vastaanottopaikkojen edellyttämät analyysit tarpeen mukaan.
Mikäli laboratorio tai valvoja tekevät havaintoja PAH-yhdisteistä, myös
niiden pitoisuudet analysoidaan.

Kaivun päätyttyä kaivannon seinämistä ja pohjasta otetaan jäännöspitoi-
suusnäytteet. Näytteitä otetaan vähintään yksi kokoomanäyte (koostuu
5-10 osanäytteestä) jokaista noin 100 -200 m2:n pinta-alaa kohti, kuiten-
kin niin, että jokaisesta kaivannosta otetaan vähintään kaksi jäännöspi-
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toisuusnäytettä. Seinämänäytteet otetaan maaperän kerrosrakenne huo-
mioiden. Muutaman neliömetrin kaivannoista otetaan tarpeen mukaan
vain yksi jäännöspitoisuusnäyte, joka edustaa pohjaa ja seinämiä.

Näytteistä mitataan haihtuvien yhdisteiden esiintymistä PID-mittarilla ja
öljyhiilivetyjen pitoisuutta Petroflag-kenttätestillä. Näytteistä analysoi-
daan laboratoriossa edustava määrä, joiden perusteella yhdessä
kenttätestien tulosten kanssa voidaan edustavasti arvioida kaivannon
jäännöspitoisuudet. Laboratorioanalyysiin toimitetaan vähintään kaksi
näytettä kaivantoa kohden. Pienissä kaivannoissa (muutama neliömetri)
toimitetaan laboratorioon ainoastaan yksi maanäyte.

Näytteistä analysoidaan laboratoriossa bensiinijakeiden C5-C10, BTEX-
yhdisteiden ja MTBE:n sekä öljyjakeiden C10-C40 pitoisuudet sekä tarvit-
taessa PAH-yhdisteet (VNA 214/2007).

Pilaantuneen maan käsittely

Maaperän puhdistamisen yhteydessä kiinteistöltä poistettava maa-aines
luokitellaan ympäristöteknisen valvojan toimesta seuraavasti:
- Pilaantumaton maa-aines: haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysar-

von, ja täyttää jätelain ja -asetuksen edellytykset maa-aineksen luo-
kittelemiseksi ei-jätteeksi.

- Pilaantumaton maa-ainesjäte: haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnys-
arvon, mutta ei täytä jätelain ja -asetuksen edellytyksiä maa-aineksen
luokittelemiseksi ei-jätteeksi.

- Tavanomainen maa-ainesjäte: haitta-ainepitoisuudet ylittävät kyn-
nysarvon ja alittaa vaarallisen maa-ainesjätteen luokittelukriteerit.

- Vaarallinen maa-ainesjäte: jätteen vaaraominaisuuksille haitta-ainei-
den kemikaaliluokituksen perusteella annetut vaarallisen jätteen raja-
arvot ylittyvät.

Kaivun yhteydessä pidetään erillään haitta-ainepitoisuuksiltaan, eri sijoi-
tuspaikkoihin toimitettavat sekä takaisin kaivantoon sijoitettavat kaivu-
maat. Kaivutyö voidaan tehdä pääosin lajittelevana kaivuna siten, että
isot kivet, lohkareet tai jätekappaleet erotellaan kaivinkoneen työtark-
kuudella 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 kaivu-
alueella tai sen läheisyydessä lyhytaikaisesti, mikäli näytteenoton takia
tai kaivu- tai kuljetusteknisistä syistä niitä ei voida välittömästi kuljettaa
pois kohteesta. Kaivettuja, helposti haihtuvia yhdisteitä sisältäviä maa-
ainesjätteitä ei pääsääntöisesti välivarastoida. Pilaantumattomia maa-
aineksia, jotka soveltuvat täyttömaaksi, voidaan varastoida pitempiaikai-
sesti kaivualueella.
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Märkiä tai valuvia massoja ei pääasiallisesti kuljeteta ja välivarastoida.
Mikäli massoja on tarve kuivattaa ennen kuljetusta, voidaan massat kui-
vattaa kaivualueen reunalla esimerkiksi asfaltin tai HDPE -kalvon päällä,
josta kuivatusvedet on mahdollista ohjata hallitusti takaisin kaivantoon.

Maa-ainesjäte sekä muut jätteet kuljetetaan luvallisiin vastaanottopaik-
koihin kuorma-autoilla. Mahdollisuuksien mukaan jätteet toimitetaan hyö-
dynnettäväksi. Mahdolliset haitta-aineita sisältävät vedet ja muut neste-
mäiset jätteet kuljetetaan säiliöautoilla, jos tarvetta kuljettamiseen on. Pi-
laantuneita maita ja jätteitä luovutetaan kuljetettavaksi vain ELY-keskuk-
sen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin merkityille jätekuljetusyrittäjille. Jä-
tekuljetuksista pidetään kuormakirjanpitoa ja kuormien mukana toimite-
taan siirtoasiakirja kuorman vastaanottajalle kuitattavaksi. Puhdistuksen
toimenpideraporttiin liitetään kopiot siirtoasiakirjoista toimituspaikoittain.
Alkuperäiset siirtoasiakirjat säilytetään vähintään kolme vuotta ympäris-
töteknisen valvojan arkistossa.

Kohteen täytöissä voidaan hyödyntää teknisiltä ominaisuuksiltaan täyttö-
maaksi soveltuvia kohteesta peräisin olevia pilaantumattomia kaivu-
massoja (haitta-ainepitoisuudet alle alempien ohjearvojen). Kynnysarvon
ylittävinä pitoisuuksina haihtuvia haitta-aineita (bensiinijakeet C5-C10,
öljyjakeet C10-C21, MTBE, TAME tai BTEX-yhdisteet, klooratut alifaattiset
hiilivedyt, naftaleeni) tai haitta-aineelta haisevia maa-aineksia ei kuiten-
kaan käytetä täytöissä. Tiedot hyödynnettävien maa-ainesten kaivupai-
koista, haitta-ainepitoisuuksista, määrästä ja sijoitusalueesta raportoi-
daan kaivutyöstä laadittavassa loppuraportissa.

Kaivantojen täyttöihin rakenteellisesti soveltumattomat pilaantumattomat
maat toimitetaan haitta-ainepitoisuuden perusteella hyötykäytettäväksi
alueelle, jolla on lupa ottaa vastaan alemmat ohjearvot alittavia maa-
aineksia.

Pilaantuneen veden käsittely

Kaivantoon kertyvistä vesistä otetaan työn aikana edustavia vesinäyt-
teitä.

Kaivantoon mahdollisesti kertyvien työnaikaisten vesien johtamisesta
viemäriverkostoon sovitaan tarpeen mukaan HSY Helsingin Seudun ym-
päristöpalvelut -kuntayhtymän ja/tai ympäristöviranomaisen kanssa. En-
nen mahdollista veden johtamista, pumpattava vesi käsitellään tarpeen
mukaan paikalla olevan tai siirrettävän painovoimaisen erottimen avulla
tai muilla vedenkäsittelylaitteistoilla (esim. aktiivihiilisuodatin). Vaihtoeh-
toisesti hiilivetypitoinen vesi kuljetetaan pois imuautolla asianmukaisen
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Imuautolla poistetusta vedestä
pidetään kirjaa ja kuormien mukana toimitetaan asianmukaiset siirto-
asiakirjat. Viemäriin johdettavien vesien tarkkailusta ja näytteenotosta
sovitaan HSY:n vesihuollon kanssa.
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Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin

Odottamattomista tilanteista (esim. haitta-aineet, joita aiemmissa tutki-
muksissa ei ole todettu) ympäristötekninen valvoja informoi tarpeen mu-
kaan mm. kiinteistön omistajaa ja ympäristöviranomaisia. Em. tahojen
kanssa päätetään mahdollisesti poikkeustilanteissa tarvittavista jatko-
toimenpiteistä. Jos kaivutyön aikana havaitaan haitta-aineiden levinneen
naapurikiinteistön puolelle, ilmoitetaan asiasta mm. kiinteistön omis-
tajalle, naapurikiinteistön maanomistajalle sekä ympäristöviranomaisille.
Tarve kaivun jatkamiselle naapurikiinteistön puolelle arvioidaan todettu-
jen pitoisuuksien perusteella.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Työmaa-alue merkitään siten, että ulkopuolisten pääsy alueelle estetään
ja alue merkitään pilaantuneen maaperän puhdistustyöstä ilmoittavin
kyltein.

Kohteen maaperässä saattaa olla öljyhiilivetyjä ja BTEX-yhdisteitä, jotka
voivat kaivuvaiheessa vapautua hengitysilmaan. Jos kaivantojen alueella
havaitaan merkittävää polttoaineen hajua, vältetään kaivantoihin mene-
mistä ja annetaan kaivantojen tuulettua. Ilman hiilivetypitoisuuksia seura-
taan tarpeen mukaan PID-mittarilla.

Työntekijät käyttävät henkilökohtaisina suojavarusteinaan kypärää, suo-
jalaseja ja turvakenkiä sekä näkyvää huomioliiviä, takkia tai vastaavaa.
Jos kohteessa todetaan merkittävästi korkeampia haitta-ainepitoisuuk-
sia, varaudutaan käyttämään pölyä ja kemikaaleja läpäisemätöntä työ-
haalaria ja öljyhiilivetyjä kestäviä suojakäsineitä. Tarvittaessa varau-
dutaan teippaamaan hihojen ja lahkeiden suut kiinni työvaatteisiin tai suo-
japukuun. Haitta-aineille altistuminen hengitysteitse estetään käyttämällä
tarvittaessa vähintään A2 suodattimella varustettua hengityssuojainta.

Työmaa-alueella ruokailu, juominen ja tupakointi on kielletty, millä este-
tään mahdollisten haitta-aineiden kulkeutuminen käsistä suuhun. Työ-
maalle järjestetään tarvittaessa lämmitetyt sosiaalitilat vaatteiden vaihtoa
ja säilytystä varten sekä sähköllä varustetut tilat valvojan kenttämit-
tauksia varten. Työmaalle järjestetään käsienpesumahdollisuus. Korona-
virukselta suojautumisen osalta noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia
(mm. käsienpesun ja desinfioinnin osalta).

Maan pölyämistä seurataan ja tarvittaessa maata kostutetaan pölyämi-
sen estämiseksi. Mikäli maa-ainesjätettä välivarastoidaan, peitetään
välivarastoitava maa-ainesjäte haitta-aineiden leviämisen ja mahdollisen
pölyämisen tai hajuhaittojen estämiseksi.

Maan kulkeutuminen kuljetus- ja kaivukaluston mukana alueen ulkopuo-
lelle estetään käyttämällä puhtaita kulkureittejä ja tarvittaessa puhdista-
malla kulkuväylät, autojen renkaat ja kaivinkoneen telat. Pilaantunutta



UUDELY/5867/2020 12/22

maata ja/tai jätettä sisältävät kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi niin,
ettei maata, jätteitä tai haitta-aineita leviä ympäristöön.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

Kaivutöiden aloittamisajankohta sekä puhdistuksen ympäristöteknisen
valvojan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle
sekä Espoon ympäristövalvontaan. Tarvittaessa maaperän puhdistus-
työstä tiedotetaan lähialueen käyttäjille ja naapureille. Kohteessa pide-
tään tarvittaessa maaperän puhdistukseen liittyvä katselmus ja aloitus-
kokous ennen kaivutöiden aloittamista.

Ympäristötekninen valvoja pitää haitta-ainepitoisten maa-ainesten kaivu-
töiden aikana päiväkirjaa, johon merkitään vähintään tiedot alueelta pois-
tetuista haitta-ainepitoisista maista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, sijoi-
tuspaikka ja ajankohta), tiedot otetuista näytteistä (näytetiedot, ajan-
kohta, mittaustulokset), näytepisteiden paikat, maaperään mahdollisesti
jäävien haitta-aineita sisältävien maiden arvioitu määrä, haitta-ainepitoi-
suudet ja sijainti sekä kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia sisältävien täyt-
tömaiden ja jäännöspitoisuuksien sijainnit sekä erityishavainnot ja poik-
keamat suunnitelmista.

Kaivutöistä tehdään loppuraportti kolmen kuukauden kuluessa kaivutöi-
den päättymisestä. Raportissa esitetään vähintään kaivutöiden aikainen
näytteenotto ja näytteiden analysointi, kaivutyön toteutus, tiedot poiste-
tuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, jäännöspitoisuudet, mahdolli-
sesti haitattomat pitoisuudet ylittäviä pitoisuuksia jääneen alueen riski-
arvio tarvittaessa, piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista sekä tarvit-
taessa kopiot siirtoasiakirjoista.

Viranomaisen ratkaisu

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Neste Markkinointi Oy:n ilmoi-
tuksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Espoossa
osoitteessa Nihtisillankuja 2 sijaitsevan kiinteistön RN:o 49-54-18-6
luoteiskulmassa sijaitsevaa jakeluasema-aluetta ja hyväksyy sen seuraa-
vin määräyksin:

Puhdistustavoitteet

1.1. Pintamaasta (0-0,5 m tulevasta maanpinnan tasosta) sekä kasvu-
kerroksessa on poistettava maa-ainekset, joiden bensiinijakeiden
(C5-C10) ja/tai MTBE:n ja TAME:n summapitoisuuden ja/tai bentsee-
nin ja/tai tolueenin ja/tai etyylibentseenin ja/tai ksyleenien ja/tai öljy-
hiilivetyjen keskitisleiden (>C10-C21) ja/tai raskaiden öljyjakeiden
(>C21-C40) pitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mu-
kaisen alemman ohjearvotason.
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Pintamaan ja kasvukerroksen alapuolelta on poistettava maa-ainek-
set, joiden bensiinijakeiden (C5-C10) ja/tai MTBE:n ja TAME:n sum-
mapitoisuuden ja/tai bentseenin ja/tai tolueenin ja/tai etyylibent-
seenin ja/tai ksyleenien pitoisuus ylittää alemman ohjearvotason
ja/tai öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10-C21) ja/tai raskaiden öljyja-
keiden (>C21-C40) pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvotason.

1.2. Rakennusten, joiden alle tulee maanalainen kerros (pysäköintihalli),
kohdalta on laatan alapuolelta puolen metrin syvyyteen asti poistet-
tava maa-ainekset, joiden bensiinijakeiden (C5-C10) ja/tai MTBE:n ja
TAME:n summapitoisuuden ja/tai bentseenin ja/tai tolueenin ja/tai
etyylibentseenin ja/tai ksyleenien ja/tai öljyhiilivetyjen keskitislei-
den (>C10-C21) ja/tai raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) pitoisuus ylit-
tää alemman ohjearvotason.

Yli puolen metrin syvyydeltä laatan alapinnasta on poistettava maa-
ainekset, joiden bensiinijakeiden (C5-C10) ja/tai MTBE:n ja TAME:n
summapitoisuuden ja/tai bentseenin ja/tai tolueenin ja/tai etyyli-
bentseenin ja/tai ksyleenien pitoisuus ylittää alemman ohjearvo-
tason ja/tai öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10-C21) ja/tai raskaiden
öljyjakeiden (>C21-C40) pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvotason.

1.3. Rakennusten, joiden kohdalle ei tule maanalaista kerrosta, kohdalta
on poistettava kolmen metrin syvyyteen asti maa-ainekset, joiden
bensiinijakeiden (C5-C10) ja/tai MTBE:n ja TAME:n summapitoi-
suuden ja/tai bentseenin ja/tai tolueenin ja/tai etyylibentseenin ja/tai
ksyleenien pitoisuus ylittää kynnysarvotason ja puolen metrin
syvyyteen asti maa-ainekset, joiden öljyhiilivetyjen keskitisleiden
(>C10-C21) ja/tai raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) pitoisuus ylittää
alemman ohjearvotason.

Yli kolmen metrin syvyydeltä on poistettava maa-ainekset, joiden
bensiinijakeiden (C5-C10) ja/tai MTBE:n ja TAME:n summapitoisuu-
den ja/tai bentseenin ja/tai tolueenin ja/tai etyylibentseenin ja/tai
ksyleenien pitoisuus ylittää alemman ohjearvotasan ja yli puolen
metrin syvyydeltä maa-ainekset, joiden öljyhiilivetyjen keskitislei-
den (>C10-C21) ja/tai raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) pitoisuus ylit-
tää ylemmän ohjearvotason.

1.4. Päätöksen määräysten 1.1.-1.3. ja 2.–9.5. mukaiset toimenpiteet on
toteutettava 30.6.2025 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on tarpeen
hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-keskuksen
hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on toimitettava tiedoksi
myös Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä
kiinteistön omistajalle ja haltijalle.

A003754
Tekstiruutu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on korjannut hallintolain (434/2003) 51 §:n mukaisesti määräyksessä 1.3. olleen kirjoitusvirheen. Virhe koski öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10-C21) ja raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) puhdistustavoitetta yli kolmen metrin syvyydessä.29.7.2020 Elina Kerko
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Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset

2.1. Jakeluasema-alueella tehtävien purkutöiden yhteydessä on otettava
edustavia maanäytteitä rakenteiden välittömästä läheisyydestä ja
alapuolelta. Näytteenoton avulla selvitetään maaperän tila ja mah-
dollinen puhdistustarve. Jos näytteiden tutkimisessa käytetään
kenttämittauslaitetta, on kenttämittaustuloksista vähintään joka
kymmenennen näytteen, kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos
jokaiselta tutkimusalueelta, tarkastettava laboratoriomittauksilla.
Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään määräysten 1.1.-
1.3. mukaisen haitta-aineiden pitoisuudet.

2.2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava maa-
peränäytteistä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja
kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi.
Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet
ovat edustavasti selvitetty.

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

Alueen yleinen hoito ja järjestys

3.1. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maa-
perän puhdistuksesta kertovin kyltein.

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

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

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet

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

Välivarastointi

5. Kaivettuja haitta-ainepitoisia maa-aineksia voidaan tarvittaessa väli-
varastoida puhdistuksen aikana puhdistusalueella. Välivarastoinnin
on oltava mahdollisimman lyhytaikaista.

Välivarastointi on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän pi-
laantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen
sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä, haitta-
ainepitoisten suoto-/valumavesien muodostumista tai muuta ter-
veys- tai ympäristöhaittaa. Helposti haihtuvia haitta-aineita sisäl-
tävät maa-ainekset on oltava peitettynä koko varastoinnin ajan.

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

Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen

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

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten ja jätteiden käsittely

7.1. Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa mu-
kaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsi-
teltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväk-
sytty kyseisen jätteen käsittely.

7.2. Puhdistuksen yhteydessä kaivettavat jätejakeet on toimitettava omi-
naisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissi-
jaisesti loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristö-
luvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsitelty.

7.3. Puhdistustyön yhteydessä kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-
ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 sää-
dettyjen kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä voidaan hyö-
dyntää puhdistusalueen puhdistuskaivantojen täytöissä. Hyötykäy-
tössä on huomioitava määräyksen 1.3. mukaiset puhdistus-
tavoitteet. Hyötykäytettävät maa-ainekset eivät kuitenkaan saa
sisältää helposti haihtuvia haitta-aineita (yli valtioneuvoston
asetuksen 214/2007 mukaisten kynnysarvojen). Hyötykäytettyjen
maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet, määrät ja sijoituspaikat on
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dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten hyötykäytöstä on liitettävä
määräyksessä 9.5. edellytettyyn puhdistuksen loppuraporttiin.

Pilaantuneen veden käsittely

8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä
on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava alueella
tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.

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

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

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi

9.1. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen mää-
räysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvonnas-
ta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen aloittamisajan-
kohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle,
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön
omistajalle ja haltijalle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä
mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen mukais-
ten puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

9.2. Mikäli puhdistustyön aikana todetaan muita kuin määräyksissä 1.1.-
1.3. mainittuja haitta-aineita, kaikkea puhdistustavoitteen ylittävää
maa-ainesta ei ole mahdollista poistaa tai muista poikkeuksellisista
tilanteista sekä puhdistussuunnitelman mahdollisista muutostar-
peista, on viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden sopimiseksi
Uudenmaan ELY-keskukselle, Espoon kaupungin ympäristönsuoje-
luviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle ja haltijalle.

9.3. Mikäli pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan naapurikiinteistön puo-
lelle, on asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskuk-
selle, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kysei-
sen kiinteistön omistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

9.4. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri käsit-
telypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksista
sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja sijoituskohteista.
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9.5. Tämän päätöksen mukaisista puhdistustoimenpiteistä on tehtävä
raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen ja kartta-
piirustus 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 karttapii-
rustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten vesinäyt-
teiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja
käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto pilaantuneiden maa-
ainesten siirtoasiakirjoista.

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, Espoon kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, kiinteistön omistajalle ja
haltijalle kahden kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaatta-
misesta.

Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja poh-
javeden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yh-
teydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoi-
tus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei lu-
vun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tar-
kastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä on
annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen
tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräyk-
set 1.1.–9.5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvolli-
suuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvillä-
olovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toi-
mintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §)
ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). (Määräykset 1.1.–8., 9.2. ja 9.3.)

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



UUDELY/5867/2020 18/22

Jakeluaseman alueella ei ole tutkimuksissa todettu valtioneuvoston
asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot ylittäviä haitta-ainepitoi-
suuksia. Tutkimuksia ei ole kuitenkaan voitu tehdä kattavasti olemassa
olevia rakenteita vaarantamatta. Toiminnan seurauksena maaperään on
voinut päästä puhdistusta edellyttäviä pitoisuuksia haitta-aineita. Tällai-
sessa toiminnassa tyypillisiä haitta-aineita ovat bentseeni, tolueeni,
etyylibentseeni, ksyleenit, MTBE, TAME, bensiinijakeet (C5-C10), öljyhiili-
vetyjen keskitisleet (>C10-C21) ja raskaat öljyjakeet (>C21-C40). Em. haitta-
aineille on säädetty valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä kyn-
nysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot taulukossa 1 esitetyn
mukaisesti.

Taulukko 1. Bentseenin, tolueenin, etyylibentseeni, ksyleenien, MTBE.n
ja TAME:n summapitoisuuden, bensiinijakeiden (C5-C10), öljyhiilivetyjen
keskitisleiden (>C10-C21) ja raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) kynnysarvot
sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.

Haitta-aine
Kynnysarvo

mg/kg

Alempi
ohjearvo

mg/kg

Ylempi
ohjearvo

mg/kg
Bentseeni 0,02 0,2 1
Tolueeni - 5 25
Etyylibentseeni - 10 50
Ksyleenit - 10 50
TEX-summapitoisuus 1 - -
MTBE-TAME-
summapitoisuus 0,1 5 50
Öljyjakeet (>C10 - C40) 300
Keskitisleet (>C10 - C21) - 300 1 000
Raskaat öljyjakeet (>C21 - C40) - 600 2 000

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn riskinarvion mukaiset
puhdistustavoitteet. Tavoitteet on katsottu riittäviksi huomioiden alueen
tuleva maankäyttö ja ympäristöolosuhteet. (Määräys 1.1.-1.3.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide,
jonka kesto on suhteellisen lyhyt. Ilmoitusasiakirjoissa purkutöiden kes-
toksi on arvioitu 1-2 kuukautta. Mikäli puhdistusta ei jostain syystä pystytä
toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi siihen hakea lisäaikaa
ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, onko alueen olosuhteet
ja suunnitelman muuttuneet niin, että on tarpeen laatia uusi ilmoitus, vain
vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen perustana ollutta tilannetta.
(Määräys 1.4.)

Jakeluaseman toiminta-aikana ei ole pystytty tekemään kattavia
maaperätutkimuksia toimintaan liittyneiden rakenteiden ja laitteiden
välittömässä läheisyydessä niiden rikkoutumisvaaran vuoksi. Tämän
vuoksi päätöksessä on edellytetty tehtäväksi lisätutkimuksia em. alueille
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laitteiden ja rakenteiden purkutöiden yhteydessä. Tutkimuksilla
varmistetaan, että kaikki pilaantuneet alueet tulevat puhdistetuiksi
jakeluaseman lopetettua toimintansa. (Määräys 2.1.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava kaivu-
syvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. Käsitte-
lyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi
siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan laboratoriossa maa-ai-
neseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella voidaan erotella toisistaan
vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, tavano-
maiseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset sekä kohon-
neita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaik-
koihin toimitettavat maa-ainekset. Näytteenotossa voidaan huomioida ai-
empien tutkimusten tulokset. (Määräys 2.2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §: n mukaan lain täytäntöönpanon
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (Määräykset
2.1., 2.2., 4., 8. ja 9.1.)

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

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai jätehuol-
losta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 15 §:ssä
säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 2.1.–3.2.,
5.–8. ja 9.4.)

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

Päätöksessä on hyväksytty puhdistuksen vuoksi kaivettavien maa-aines-
ten välivarastointi siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.
(Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirto-
asiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava muka-
na jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siir-
toasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. (Määräys 6.)
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Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määrä-
ys 6.)

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

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

Maaperän puhdistustoimien yhteydessä kaivettavat jätejakeet on edelly-
tetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmu-
kaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.2.)

Päätöksessä on hyväksytty puhdistustyön yhteydessä kaivettujen haitta-
ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisten kyn-
nysarvojen ja alempien ohjearvojen välissä olevien maa-ainesten hyö-
tykäyttö kaivantojen täytöissä. Hyödynnettävät maa-ainekset eivät
kuitenkaan saa sisältää haihtuvia haitta-aineita (yli valtioneuvoston
asetuksen 214/2007 mukaisten kynnysarvojen), jotta hyötykäytöstä ei
aiheutuisi ympäristö-, terveys- tai viihtyvyyshaittaa. Päätöksessä on edel-
lytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien
ja sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-ainekset voidaan huo-
mioida asianmukaisesti tulevien kaivutöiden yhteydessä. (Määräys 7.3.)

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

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään valvontaviran-
omaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. Mää-
räykset 9.1.–9.5. on annettu viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin
ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty varau-
tumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, maaperässä
todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista tut-
kimuksista, pilaantunut alue on arvioitua laajempi tai kaikkea pilaantu-
nutta maa-ainesta ei voida poistaa. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen
voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana.
(Määräykset 9.2. ja 9.3.)
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Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 9.4. ja 9.5.)

Sovelletut oikeusohjeet

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

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 880 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis-
ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020
(1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän pää-
töksen käsittelyyn kului 16 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

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

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös

Neste Markkinointi Oy / Pirjo Haasto (sähköisesti)

Tiedoksi

Kiinteistön 49-54-18-6 omistaja
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BC Real Estate Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Golder Associates Oy / Pekka Lindroos, Sanna Kaltokari (sähköisesti)
T2H Rakennus Oy / Arto Toikkanen (sähköisesti)
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus
ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen verk-
kosivuilla.

Tietojärjestelmään merkitseminen

Alueen maaperää koskevat tiedot merkitään valtakunnalliseen maaperän
tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oi-
keuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va-
lituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaa-
moon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä 3.
olevassa valitusosoituksessa.

Hyväksyntä

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

Liitteet Liite 1. Puhdistettavan alueen sijainti
Liite 2. Maaperätutkimusten näytepisteiden sijainnit
Liite 3. Valitusosoitus
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