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PL 57
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Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Vantaan Hakunilassa osoitteessa 
Pitkäsentie 23. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla.

Pilaantuneen maaperän puhdistamista tehdään kiinteistöllä, jonka 
kiinteistötunnus on 92-420-22-0. Maaperän puhdistaminen sijoittuu Oy 
Teboil Ab:n hallinnoiman purettavan ja kiinteistön eteläosassa 
sijaitsevan tankkauspisteen alueelle. Em. kiinteistön omistaa Vantaan 
kaupunki ja haltijana on Kiinteistö Oy Kehäsuora.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Puhdistusalueella on harjoitettu polttoaineiden jakelutoimintaa 2000-
luvun alkupuolelta lähtien. Oy Teboil Ab:n vuokrasopimus on 
päättymässä ja alueen tankkauspiste tullaan purkamaan. Alueella ei ole 
todettu puhdistusta vaativia haitta-ainepitoisia maa-aineksia keväällä 
2021 tehdyissä maaperätutkimuksissa. Koska mittarikentän ja 
säiliöalueen alapuolista maaperää ei pystytty kuitenkaan tutkimaan, on 
mahdollista, että ko. alueilla todetaan purku-urakan yhteydessä 
pilaantuneita maa-aineksia.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on 
tehtävä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen 
puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan 
ELY-keskus) 20.7.2021. Ilmoitusta on täydennetty 22.7.2021 ja 
muutettu 15.9.2021.
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Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta kiinteistöllä
Kiinteistöllä sijaitsee linja-autovarikko, joka on rakennettu vanhojen 
karttojen perusteella 1970-luvun alkupuolella. Vuoden 1969 
opaskartassa linja-autovarikkoa ei vielä ole. Sen sijaan vuoden 1976 
ilmakuvassa kiinteistöllä on nähtävissä em. varikko. Kiinteistöllä on 
harjoitettu polttoaineiden jakelutoimintaa, myös ennen Oy Teboil Ab:n 
tankkauspistettä. Kyseinen jakelupiste on sijainnut eri puolella 
kiinteistöä. Jakelupiste oli toiminnassa vuosien 1974 ja 2003 välisenä 
aikana.

Oy Teboil Ab:n polttoaineen tankkauspiste on toiminut alueella 
vuodesta 2003. Tankkauspisteellä on tietojen mukaan tankattu lähinnä 
linja-autoja.

Polttoaineiden tankkauspiste koostuu kolmesta maanpäällisestä 
polttoainesäiliöstä (3 x 30 m3, diesel), mittarikentästä, jossa on kolme 
mittarikoroketta sekä öljynerotuskaivosta ja näihin liittyvistä 
polttoaineputkistoista ja viemäröinnistä. Tankkauspiste on toistaiseksi 
vielä käytössä. Tankkauspiste tullaan purkamaan. Alustavan 
aikatauluarvion mukaan työ suoritetaan syksyllä 2021. Purkamisen 
yhteydessä puhdistetaan myös tarvittaessa pilaantuneet maa-ainekset.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Puhdistettava alue sijoittuu kiinteistölle, jolla harjoitetaan linja-autojen 
varikkotoimintaa. 

Yksi asuinrakennus sijaitsee kohdealueen välittömässä läheisyydessä 
noin 40 metrin päässä kaakossa. Muutoin lähimmät asuinrakennukset 
sijaitsevat kohdealueesta noin 80 metrin päässä etelässä.  

Voimassa olevassa asemakaavassa, puhdistettava alue sijaitsee 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T1). Voimassa 
olevassa yleiskaavassa vuodelta 2007 tankkauspisteen alue on merkitty 
matalaksi ja tiiviiksi asuntoalueeksi (A2).
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Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Vantaan maalajikartan mukaan bussivarikko sijaitsee 
kartoittamattomalla alueella. Linja-autovarikon ympärillä maaperä on 
savea tai hiekkamoreenia. Tankkauspisteen alueella keväällä 2021 
tehtyjen maaperätutkimusten perusteella maanpinta puhdistusalueella 
on tasolla +22,0–22,2 m mpy. Alueen maaperän ylin kerros on 
täyttömaata (1,5–2,5 m). Täyttömaan alla maaperä on savea. 
Dieselsäiliöiden itäpuolella yksi kairapiste (RF6) ulotettiin saven läpi. 
Saven alla maaperä oli hiekkaa. Ko. pisteessä maaperän rakenne oli 
seuraavanlainen:

 0–2 metriä täyttömaa
 2–3,8 metriä savi
 3,8–5 metriä hiekka.

Kohde ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Lähimmät 
pohjavesialueet ovat Valkealähde (0109201) ja Fazerila (0109252). 
Valkealähde sijaitsee tankkauspisteeltä noin 1,5 km luoteeseen ja 
Fazerila noin 1,6 km etelään.

Mittarikentän hulevedet kerätään hiekanerotuskaivojen kautta 
öljynerotuskaivoon, mistä vedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. 
Mittarikentän ulkopuolella muodostuvat hulevedet johdetaan 
puhdistusalueen eteläpuolella sijaitsevaan Kormuniitynojaan.

Aiemmat viranomaispäätökset ja lausunnot

 Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös pilaantuneen maaperän 
puhdistamista koskevan ilmoituksen raukeamisen johdosta No YS 
964/7.7.2005 (UUS-2002-Y-525)

Edellä mainitulla päätöksellä on rauetettu Uudenmaan 
ympäristökeskukseen 4.12.2002 vireille saapunut ilmoitus pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta. Rauetettu ilmoitus koski kiinteistöllä vuosien 
1974–2003 välisenä aikana toiminnassa ollutta polttonesteiden 
jakelualuetta. Kyseinen käytöstä poistettu jakelualue sijaitsee eri puolella 
kiinteistöä 92–420–22–0, kuin nykyinen toiminnassa oleva Oy Teboil 
Ab:n tankkauspiste.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Kiinteistö Oy Itäkehä, Hakunilan linja-autovarikko, pilaantuneiden 
maiden kunnostus, Vantaa. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 
5.5.2003.

 Lausunto jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta, Teboil Hakunila. 
Golder Associates Oy, 11.11.2016.
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 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti, 8964 Teboil Vantaa, 
Oy Teboil Ab,. Ramboll Finland Oy, 7.7.2021.

 Kunnostuksen yleissuunnitelma, 8964 Teboil Vantaa, Oy Teboil Ab. 
Ramboll Finland Oy, 20.7.2021.

Pilaantumista koskevat tiedot

Alueella aiemmin tehdyt maaperän puhdistustoimenpiteet
Rakennettaessa Oy Teboil Ab:n jakeluasemaa alkuvuodesta 2003, 
todettiin alueelta kaivetuissa maissa purkujätteen sekaista täyttömaata. 
Täyttömaa haisi kivihiilitervalle. Uudenmaan ympäristökeskuksen 
tarkastaja vieraili alueella 18.3.2003 ja antoi luvan (tarkastuspöytäkirja 
YS 306, UUS-2002-Y-525) jätealueen kaivulle tutkimustarkoituksessa. 

Alueelta poistettiin keväällä 2003 noin 103 tonnia PAH-yhdisteillä 
voimakkaasti pilaantuneita maa-aineksia. Lisäksi osassa täyttömaita 
todettiin kenttämittausten perusteella kohonneita 
öljyhiilivetypitoisuuksia. Öljypitoisia maa-aineksia poistettiin alueelta 
noin 610 tonnia. Vuonna 2003 tehdyt kaivutyöt rakennettavan 
jakeluaseman alueella (noin 340 m2) ulotettiin noin yhden metrin 
syvyydelle. Kaivualueen pohjalta otetuissa näytteissä ei todettu 
SAMASE-ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia mineraaliöljyä. Puhdistuksesta 
laaditun loppuraportin mukaan PAH-yhdisteillä pilaantunut täyttömaa-
alue jatkuu mahdollisesti jakeluaseman alueen koillisosasta eteenpäin. 

Maaperätutkimukset vuonna 2016
Tankkauspisteen alueelle rakennetun uuden imuputkikanaalin 
kaivannosta kasalle kaivetuista maa-aineksista otettiin maaperänäytteet 
S100 ja S101 kokoomanäytteinä 1.11.2016. Näytteistä analysoitiin 
laboratoriossa öljyhiilivedyt >C10 - C40, haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja 
glykolit. 

Näytteissä ei todettu öljyhiilivetyjä yli laboratorion määritysrajojen, mutta 
laboratorioanalyysien mukaan maaperässä todettiin kohonneita 
glykolipitoisuuksia. Tietojen mukaan linja-autovarikon toiminnassa on 
käytetty glykolipitoisia aineita.

Maaperä- ja pohjavesitutkimukset vuonna 2021
Tankkauspisteen alueella tehtiin maaperätutkimuksia 11.5.2021. 
Maaperänäytteitä otettiin yhteensä kuudesta tutkimuspisteestä (RF2 – 
RF7). Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty liitteen 2 
tutkimuspistekartassa.   

Näytteenotto aloitettiin maanpinnasta ja ulotettiin pääasiassa noin 
kolmen metrin syvyyteen. Tutkimuspisteistä otettiin yhteensä 
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25 maanäytettä, joista 12 lähetettiin laboratorioon analysoitavaksi. 
Tutkimuspisteessä RF6 kairaus ulotettiin viiden metrin syvyyteen, ja 
reikään asennettiin väliaikainen pohjaveden havaintoputki. 

Näytepisteessä RF7 oli kreosootin hajua ja jätehavaintoja 
täyttömaakerroksessa syvyydellä 0–1,5 m. Pintamaassa (0–0,5 m) 
havaittiin vain tiilenpaloja, mutta 0,5–1,5 m syvyydellä oli enemmän 
jätteisyyttä. Muissa näytepisteissä ei havaittu selvää hajua tai muita 
viitteitä pilaantuneisuudesta.

Tutkimuspisteeseen RF6 asennetusta väliaikaisesta pohjavesiputkesta 
otettiin pohjavesinäyte putken asentamisen jälkeen. Vesi oli sameaa ja 
ruskeaa.

Näytteenoton yhteydessä mitattiin PID-mittarilla haihtuvien hiilivety-
yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia pisteiden RF6 ja RF7 
pintamaanäytteistä (0–5 m). Samoista näytteistä tehtiin hiilivetyjen 
kenttätesti PetroFlag-kenttämittauslaitteella. Hiilivetyjen pitoisuudet 
(PetroFlag) vaihtelivat välillä 900–8 100 mg/kg ja haihtuvien yhdisteiden 
(PID) tulokset vaihtelivat välillä 0–6 ppm.

Laboratoriossa maanäytteille tehtiin seuraavat analyysit:
 Metallit ja puolimetallit (Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V): 

3 kpl
 Haihtuvat hiilivedyt (VOC-yhdisteet), sis. oksygenaatit ja BTEX: 

12 kpl
 PAH–yhdisteet: 1 kpl
 Orgaaninen aines (TOC): 2 kpl
 Öljyhiilivedyt >C10 - C40: 12 kpl
 Glykolit 4 kpl

Lisäksi pohjavesinäytteestä analysoitiin bensiinijakeet C5 - C10, 
öljyhiilivedyt >C10 - C40 ja glykolit.

Tutkittujen maanäytteiden metallien ja puolimetallien pitoisuudet jäivät 
alle kynnysarvon.

Näytteessä RF7 0-0,5 m todettiin aromaattisia hiilivetyjä: bentseeniä, 
tolueenia, etyylibentseeniä ja ksyleeneitä. Näistä bentseenin pitoisuus 
(0,09 mg/kg) ylitti sille asetetun kynnysarvopitoisuuden. Muissa 
tutkituissa näytteissä haihtuvien yhdisteiden pitoisuudet olivat alle 
määritysrajojen.

Samassa näytteessä RF7 0-0,5 m todettiin useita PAH-yhdisteitä, joista 
antraseenin (44 mg/kg), bentso(a)antraseenin (65 mg/kg), 
bentso(a)pyreenin (51 mg/kg), bentso(k)fluoranteenin (31 mg/kg), 
fenantreenin (190 mg/kg), fluoranteenin (160 mg/kg), naftaleenin 
(99 mg/kg) ja PAH-yhdisteiden summan (1 000 mg/kg) pitoisuudet 
ylittivät ylemmät ohjearvot. Muista näytteistä ei määritetty PAH-
yhdisteiden pitoisuuksia.
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Näytteessä RF6 0-0,5 m öljyhiilivetyjen >C10 - C40 summapitoisuus 
550 mg/kg ylitti kynnysarvon. Lisäksi näytteessä RF7 0-0,5 m todettu 
öljyhiilivetyjen >C10 - C40 summapitoisuus 300 mg/kg oli kynnysarvon 
tasolla.

Glykolien (monopropyleeniglykoli, etyleeniglykoli, dietyleeniglykoli ja 
trietyleeniglykoli) pitoisuudet olivat alle määritysrajojen.

Tutkimuspisteeseen RF6 asennetusta väliaikaisesta pohjavesiputkesta 
otetussa vesinäytteessä todettiin öljyhiilivetyjen >C10 - C40 
summapitoisuus 0,06 mg/l. Muita tutkittuja haitta-aineita ei todettu ko. 
vesinäytteessä laboratorion määritysrajat ylittävinä pitoisuuksina.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Alueella on harjoitettu dieselöljyn varastointia ja myyntiä. Toiminnasta 
maaperään on näin ollen saattanut päästä öljyhiilivetyjä >C10 - C40.  

Koska tankkauspisteen alueella maa on asfaltoitu, on veden 
suotautuminen maaperään hyvin vähäistä. Näin ollen haitta-aineiden 
kulkeutumisriski maaperästä pintaveteen tai mahdolliseen orsiveteen on 
vähäinen. Haitta-aineiden kulkeutumisriski pohjaveteen arvioidaan hyvin 
vähäiseksi, koska pohjavesi on saven alapuolella, ja saven 
vedenläpäisevyys on huono.

Asfaltoidulla alueella maaperän haitta-aineet voivat kulkeutua 
maanpinnalle vain haihtumisen kautta, niin kauan, kun asfalttia ei 
poisteta. Jos pilaantunutta maata kaivetaan maarakennustöiden 
yhteydessä, aiheutuu kaivusta toinen kulkeutumisreitti. Tällöin 
altistumista voi tapahtua haihtuville ja ei-haihtuville yhdisteille 
pölyämisen ja suoran kosketuksen kautta.

Öljyhiilivetyjen keskitisleet (>C10 - C21) ovat pääosin niukkaliukoisia tai 
hyvin niukkaliukoisia, mutta jossain määrin haihtuvia ja kulkeutuvia. 
Öljyhiilivetyjen raskaat jakeet (>C21 - C40) ovat puolestaan maaperässä 
melko pysyviä. 

Nykytilanteessa kulkeutumisriski maanpinnalle on vähäinen, sillä 
alueella todetut haihtuvien yhdisteiden pitoisuudet ovat olleet hyvin 
pieniä, ja tankkauspiste on asfaltoitu.

Mahdollisia altistujia voivat olla työntekijät maa-ainesten kaivun 
yhteydessä ja kiinteistöllä oleskelevat henkilöt. Maaperässä todetut 
haitta-aineet esiintyvät maan pintakerroksen alapuolella ja asfaltoidulla 
alueella, joten riski suoralle altistumiselle (hengitys ja suora kosketus) 
arvioidaan hyvin vähäiseksi.

Maaperäeliöstön altistuminen haitta-aineille maansyönnin ja 
kosketuksen kautta on mahdollista. Altistumista on jo tapahtunut ja 
alueelle jäänyt eliöstö on sopeutunut haitta-aineisiin. Näin ollen tällä 



UUDELY/7942/2021 7/20

hetkellä haitta-aineiden aiheuttamat haitat ja riskit maaperäeliöstölle 
ovat vähäisiä.

Kohdealueella 2021 tehdyssä maaperän pilaantuneisuustutkimuksessa 
ei pystytty tutkimaan maaperää riskialueilta, kuten säiliöalueiden tai 
mittarikentän alapuolelta. Alueella on voinut tapahtua ylitäyttöjä/-
vuotoja, mutta näiden sijainnista tai määrästä ei ole tietoa. Korkeimpien 
haitta-ainepitoisuuksien arvioidaan sijoittuvan mittarikentän ja 
öljysäiliöiden läheisyyteen.

Kohdealueen maaperässä todetuista kriittisistä haitta-aineista 
aiheutuvat haitat ja riskit ovat niin vähäisiä, ettei alueella ole 
riskiperusteista puhdistustarvetta. Alueella syntyy puhdistustarve, mikäli 
rakenteiden purun vuoksi joudutaan kaivamaan haitta-ainepitoista 
maata, jossa haitta-aineet ylittävät ylemmät ohjearvot.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet ja arvio pilaantuneen maan määrästä
Koska riskitarkastelun perusteella todetut haitta-ainepitoisuudet eivät 
aiheuta puhdistustarvetta, ehdotetaan että puhdistustavoitteena 
käytetään valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia ylempiä 
ohjearvoja öljyhiilivedyille >C10 - C40.

Mittarikentän ja säiliöalueen alapuolista maaperää ei pystytty tutkimaan 
toukokuussa 2021 tehdyssä tutkimuksessa käytössä olevien 
rakenteiden takia. On mahdollista, että näillä alueilla todetaan purku-
urakan yhteydessä pilaantuneita maita. Rakenteiden kattama alue on 
noin 400 m2. Mikäli oletetaan, että puolet alueesta on pilaantunut 1 
metrin paksuudelta, saadaan pilaantuneen maan määräksi noin 200 m3 
(noin 400 tonnia).

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen

Pilaantuneen maaperän puhdistus toteutetaan massanvaihdolla. 
Alueelta poistettavan maa-aineksen määrää pyritään minimoimaan. 
Maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat ylemmät ohjearvot, 
käytetään takaisin alueen kaivannon täyttöihin.

Pilaantuneiden maiden puhdistusta ohjaa ja valvoo ympäristötekninen 
valvoja, jolla on riittävä kokemus pilaantuneen maaperän 
puhdistushankkeista.

Puhdistustyö lopetetaan, kun suunnittelualueen puhdistustavoitteet on 
saavutettu. Alustavan aikatauluarvion mukaan työ suoritetaan syksyllä 
2021.
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Työn aikainen näytteenotto

Puhdistuskaivun rajausta tarkennetaan työn aikana tarvittaessa 
kaivannon seinämistä ja pohjista sekä kasoille läjitetyistä maista 
otettavista näytteistä tehtävien aistinvaraisten havaintojen, 
kenttämittausten ja laboratorioanalyysien avulla.

Mikäli kaivutöiden aikana alueella havaitaan poikkeavaan 
pilaantuneisuuteen viittaavaa, jota ei voida luokitella aikaisempien 
tutkimusten perusteella, selvitetään materiaalin laatu kenttämittausten 
ja/tai laboratorioanalyysien avulla.

Puhdistuksen yhteydessä haitta-ainepitoisuudet tarkistetaan 
kaivettavista maa-aineksista n. 200 m3 välein, mukaan lukien 
ennakkotutkimuksissa otetut näytteet.

Maanäytteistä mitataan tarvittaessa hiilivetyjen summapitoisuuksia 
PetroFlag-analysaattorilla ja haihtuvien hiilivetyjen pitoisuuksia PID-
laitteella. Tehdyistä kenttämittauksista vähintään 10 % varmennetaan 
laboratorioanalyysein. Laboratoriossa näytteistä analysoidaan 
kyseisellä alueella/kyseisessä näytepisteessä maaperätutkimuksissa 
todetut haitta-aineet. Jos työn aikana kaivumaissa todetaan viitteitä 
muista haitta-aineista, analysoidaan myös ko. haitta-aineet 
laboratoriossa.

Pilaantuneen alueen kaivannon pohjan jäännöspitoisuudet selvitetään 
ottamalla vähintään yksi edustava kokoomanäyte jokaista n. 100 m2 
aluetta kohti. Kaivannon seinämien jäännöspitoisuudet selvitetään 
ottamalla kaivannon seinämistä yksi edustava kokoomanäyte 
maalajikohtaisesti jokaista n. 30 m kohden. Näytteistä analysoidaan ko. 
alueella todettujen kynnysarvotason ylittävien haitta-aineiden 
pitoisuudet. Kaikki jäännöspitoisuusnäytteet analysoidaan 
laboratoriossa.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely

Mahdolliset pilaantuneet maat kaivetaan lajittelevana kaivuna. Maa-
ainekset lajitellaan kaivun aikana eri jakeisiin pilaantuneisuuden ja 
maalajin mukaan. Lisäksi maa-aineksesta erotellaan mahdolliset isot 
kivet ja jätejakeet.

Mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan ulkopuolisiin 
käsittely- tai loppusijoituspaikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan ko. 
aineksia. Pilaantuneiden maiden kuormille laaditaan kuormakohtaiset 
siirtoasiakirjat. 

Suunnittelualueen täytöissä hyödynnetään tarvittaessa alueelta 
kaivettavia (jätteettömiä) maita, joiden pitoisuudet ylittävät alemmat 
ohjearvot, mutta alittavat ylemmät ohjearvot. Maiden hyödyntämisellä 
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minimoidaan kuljetuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja 
kustannuksia.

Alueen käyttötarkoitus ja haitta-aineelle altistumisen mahdollisuudet 
huomioiden maiden hyödyntämisellä ei aiheuteta riskiä. Haitta-aineet 
ovat olleet alueen maaperässä jo pitkään, jolloin esim. maaperäeliöstö 
on sopeutunut pitoisuuksiin.

Mahdollinen haitta-ainepitoisten maiden hyödyntäminen 
dokumentoidaan ja se esitetään puhdistuksen loppuraportissa.

Mikäli alueelle joudutaan teknisistä syistä jättämään maa-aineksia, jotka 
ylittävät ylemmän ohjearvotason, kaivantoon asennetaan 
huomiorakenne ja/tai arvioidaan eristerakenteen tarve pilaantuneen 
maan ja puhtaan täyttömaan välille. Mahdollisten asennettujen 
eristerakenteiden sijainti esitetään puhdistuksen loppuraportissa.

Pilaantuneen veden käsittely
Mahdolliset kaivantovedet johdetaan HSY:n luvalla jätevesiviemäriin. 
Tarvittaessa vesi esikäsitellään öljynerottimella. Vähäinen vesimäärä 
voidaan johtaa maastoon, mikäli vesi todetaan aistinvaraisesti 
kirkkaaksi, eikä siinä todeta öljykalvoa. 

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin
Mikäli alueella todetaan aikaisemmista tutkimuksista selvästi 
poikkeavaa pilaantuneisuutta, ilmoitetaan asiasta 
ympäristöviranomaiselle ja selvitetään puhdistustavoitteet ko. haitta-
aineiden osalta.

Jos maa-aineksen todetaan sisältävän rakennusjätettä, kaivetaan maat 
kasalle ja suurimmat jätejakeet erotellaan kauhalla. Jätteelliselle maalle 
selvitetään asianmukainen vastaanottopaikka. Tarvittaessa maa-
aineksen haitta-ainepitoisuudet analysoidaan laboratoriossa.

Mikäli kaivantoon kertyy suurempi määrä vesiä, otetaan vedestä näyte 
laboratorioanalyysiä varten, ennen pumppausten aloittamista. Vesi 
johdetaan HSY:n luvalla jätevesiviemäriin tai poistetaan imuautolla. 
Ennen vesien johtamista viemäriin ne esikäsitellään tarpeen mukaan 
esim. kiintoaineen erotuksella, öljynerotuksella, hiekkasuodatuksella 
ja/tai aktiivihiilisuodatuksella.

Jos haitta-aineet aiheuttavat hajuhaittaa/hengitysilman heikentymistä, 
keskeytetään työt ja poistutaan alueelta, kunnes hajuhaitta on hävinnyt 
tai hengitysilma parantunut. 



UUDELY/7942/2021 10/20

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Työmaa-alue aidataan ja merkitään siten, etteivät ulkopuoliset pääse 
työmaa-alueelle. Aitaan kiinnitetään pilaantuneen maan 
puhdistamisesta varoittavia kylttejä.

Alueella välivarastoitavat maa-aineskasat peitetään tarvittaessa, jos on 
riski haitta-aineiden leviämisestä pölyämällä.

Kuljetuksen aikana pilaantuneiden maa-ainesten kuormat peitetään, 
jotta estetään pilaantuneiden maa-ainesten leviäminen ympäristöön.

Työntekijät varustetaan henkilökohtaisilla suojavarusteilla (kypärä, 
jalkineet, suoja-/huomiovaatetus, suojakäsineet ja tarvittaessa 
hengityssuojain).

Työmaa-alueella syöminen ja juominen on kielletty.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Puhdistamisen aloituksesta ilmoitetaan kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukseen ja Vantaan kaupungin ympäristöviranomaiselle. 
Aloitusilmoituksessa esitetään puhdistushankkeessa mukana olevien 
tahojen (mm. urakoitsija ja ympäristötekninen valvoja) yhteystiedot.

Puhdistustyön toteuttamisesta pidetään työmaalla kirjaa, jossa esitetään 
mm. seuraavat asiat:

 tiedot otetuista näytteistä (näytteenottaja, ajankohta, näytepisteiden 
sijainti, tutkimusmenetelmä ja mittaustulokset)

 tiedot alueelta viedyistä massoista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, 
sijoituspaikka ja ajankohta)

 tiedot työskentelyolosuhteista
 muut havainnot ja mahdolliset poikkeamat suunnitelmista

Kirjanpidosta vastaa kohteen ympäristötekninen valvoja. Kirjanpito 
pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla.

Puhdistamisen päätyttyä toimenpiteistä laaditaan loppuraportti. 
Loppuraportissa esitetään seuraavat asiat:
 kohteen tunnistetiedot
 työn vastuuhenkilöt
 muut puhdistushankkeeseen osallistuneet tahot
 puhdistustyön toteutus
 laadunvarmistusmenetelmät
 kaivettujen ja poistettujen maa-ainesten määrä ja haitta-

ainepitoisuudet sekä sijoituspaikat
 vesien käsittely
 kaivualueet kartalla
 täytöissä hyödynnetyt kaivumateriaalit
 mahdolliset huomio- ja eristerakenteet
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 analyysitulokset taulukoituna
 puhdistuksen aikataulu
 arvio tavoitteiden toteutumisesta
 jälkiseurantasuunnitelma
 asiakirjojen säilytys

Loppuraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukseen kolmen 
kuukauden kuluessa puhdistustyön valmistumisesta.

Kiinteistön omistajan ja haltijan kuuleminen
Uudenmaan ELY-keskus on kuullut 21.7.2021 hallintolain 34 §:n nojalla 
kiinteistön 92-420-22-0 omistajaa, Vantaan kaupunkia, sekä em. 
kiinteistön haltijaa, Kiinteistö Oy Kehäsuoraa, tankkausalueen 
puhdistamiseen liittyvistä ilmoitusasiakirjoista. 

Em. tahoille varattiin tilaisuus toimittaa vastine 6.8.2021 mennessä. 
Uudenmaan ELY-keskus antoi sähköpostitse lisäaikaa vastineiden 
toimittamiseen 23.8.2021 asti.

Vantaan kaupunki ilmoitti sähköpostitse 25.8.2021, ettei se anna 
vastinetta asiassa. 

Kiinteistö Oy Kehäsuora ei antanut vastinetta.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Oy Teboil Ab:n ilmoituksen, 
joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista purettavan 
tankkauspisteen alueella Vantaan Hakunilassa osoitteessa Pitkäsentie 
23 sijaitsevalla kiinteistöllä RN:o 92-420-22-0 ja hyväksyy sen seuraavin 
määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistölle 92-420-22-0 sijoittuvan purettavan tankkauspisteen 

alueelta on poistettava maa-ainekset, joiden öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden (>C10–C21) ja/tai raskaiden öljyjakeiden (>C21–C40), 
pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen 
ylemmän ohjearvon.

1.2. Päätöksen määräysten 1.1. ja 2.1.–9.5. mukaiset toimenpiteet on 
toteutettava 30.9.2026 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 
tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
toimitettava tiedoksi myös Vantaan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle ja 
haltijalle.



UUDELY/7942/2021 12/20

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2.1. Tankkauspisteen purkutöiden yhteydessä on otettava edustavia 

maanäytteitä tankkauspisteen 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 aiempien 
tutkimusten ja alueen käyttöhistorian perusteella mahdollisesti 
maaperään päässeiden haitta-aineiden pitoisuudet.

2.2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 
maaperänäytteitä kaivettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että 
maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat edustavasti selvitetty.

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

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

maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein. 

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

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

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

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

Välivarastointi
5. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 

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

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

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

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

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

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

7.2. Puhdistustyön yhteydessä kaivettuja maa-aineksia, joiden 
määräyksen 1.1. mukaisten haitta-aineiden pitoisuudet ovat 
valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädettyjen kynnysarvojen 
ja ylempien ohjearvojen välillä, voidaan hyödyntää 
puhdistusalueella puhdistuskaivantojen täytöissä. 
Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 9.5. edellytettyyn 
loppuraporttiin.
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7.3. Pilaantuneiden maiden kaivun yhteydessä poistettavat jätejakeet 
on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti 
hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty 
kyseisen jätteen käsittely.

Pilaantuneen veden käsittely
8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

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

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

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

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

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

9.2. Mikäli tutkimus- ja puhdistustyön aikana todetaan muita kuin 
määräyksessä 1.1. mainittuja haitta-aineita, 
jäännöspitoisuusnäytteissä todetaan puhdistustavoitteet ylittäviä 
haitta-ainepitoisuuksia sekä muista poikkeuksellisista tilanteista 
tai puhdistussuunnitelman mahdollisista muutostarpeista, on 
viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden sopimiseksi 
Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle ja 
haltijalle.
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9.3. Jos haitta-aineita todetaan kulkeutuneen naapurikiinteistölle, on 
asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, 
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen 
alueen maanomistajalle 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.

9.5. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä 
on tehtävä raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön 
toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja 
-syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja 
yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot 
poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, haitta-
ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella, 
analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden 
jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit 
karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten 
vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden 
poistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto 
pilaantuneiden maa-ainesten siirtoasiakirjoista.

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

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja 
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen 
yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai 
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä 
tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos 
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion 
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta 
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen 
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräykset 1.1.–9.5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–8., 9.2. ja 9.3.)
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Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat 
ohjearvot ja ylemmät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai 
useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on 
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää 
pidetään yleensä pilaantuneena, jollei arvioinnista muuta johdu: 1) 
alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena, jos 
yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän 
ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai 
useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.

Alueella on harjoitettu dieselöljyn jakelutoimintaa 2000-luvun 
alkupuolelta lähtien. Kyseisen toiminnan seurauksena maaperään on 
voinut päästä puhdistusta edellyttäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä. 
Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä säädetyt öljyhiilivetyjen 
kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot on esitetty 
taulukossa 1.

Taulukko 1. Öljyhiilivetyjen kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät 
ohjearvot.
Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

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

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperän 
puhdistustavoitteeksi purettavan tankkauspisteen alueelle öljyhiilivetyjen 
ylemmät ohjearvotasot. Puhdistustavoitteet on katsottu riittäviksi 
huomioiden alueelle laadittu riskinarviointi. (Määräys 1.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 
joka on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2021. Mikäli puhdistusta ei jostain 
syystä pystytä toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi siihen 
hakea lisäaikaa ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, ovatko 
alueen olosuhteet ja suunnitelmat muuttuneet niin, että on tarpeen 
laatia uusi ilmoitus, vain vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen 
perustana ollutta tilannetta. (Määräys 1.2.)

Päätöksessä on edellytetty tehtäväksi lisätutkimuksia tankkauspisteen 
rakenteiden ja laitteiden alueilta niiden purkutöiden yhteydessä, koska 
em. alueita ei ole pystytty tutkimaan aiemmin. Tutkimuksilla 
varmistetaan, että kaikki pilaantuneet alueet tulevat puhdistetuiksi. 
(Määräys 2.1.)
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Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään kaivettavien maa-
ainesten haitta-ainepitoisuudet. Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten 
tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset 
varmennetaan laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten 
perusteella voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi 
luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi 
luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin 
toimitettavat maa-ainekset. (Määräys 2.2.)

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

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai 
jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
15 §:ssä säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 
2.2.–3.2., 5.–8. ja 9.4.)

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

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

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

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

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

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

Päätöksessä on hyväksytty puhdistustyön yhteydessä kaivettujen 
haitta-ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisten kynnysarvojen ja ylempien ohjearvojen välissä olevien maa-
ainesten hyötykäyttö kaivantojen täytöissä. Päätöksessä on edellytetty 
täytöissä hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja 
sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-ainekset voidaan huomioida 
asianmukaisesti tulevien kaivutöiden yhteydessä. (Määräys 7.2.)

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

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

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 9.1.–9.5. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita tai haitta-
aineita on kulkeutunut arvioitua laajemmalle. Tämän vuoksi 
valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräykset 9.2. ja 9.3.)

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 § 
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Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

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

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

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu 
valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä 
olevaan maksutaulukkoon. 

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Oy Teboil Ab (sähköisesti)

Tiedoksi
Ramboll Finland Oy (sähköisesti)
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Vantaan kaupunki (sähköisesti)
Kiinteistö Oy Kehäsuora (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

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

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

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 3. olevassa valitusosoituksessa. 

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 
ylitarkastaja Mikko Tuomikoski ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Vuoden 2021 tutkimuspisteiden sijainnit
Liite 3. Valitusosoitus
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Valitusosoitus 

Valitusviranomainen 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta 

valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin 

oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään. 

Valitusaika 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 

julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 

jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot; 

- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat 

voidaan lähettää (prosessiosoite); 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi (vaatimukset); 

- vaatimusten perustelut; ja 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös 

tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä 

ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä 

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä 

valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu 

edustamaan päämiestä.  



Valituksen toimittaminen 

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Valitus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. 

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 

päättymistä. Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan 

valituksen tulee olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 

ennen viraston aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston 

vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.  

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 

vastuulla. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä 

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

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 

oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen 

säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

Vaasan hallinto-oikeus 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15) 

Puhelinvaihde: 029 56 42611 

Faksi: 029 56 42760 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

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