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Ilmoituksen tekijän nimi
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PL 297
33101 Tampere

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Pornaisten kunnassa osoitteessa. 
Pornaistentie 426. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla. 

Puhdistettavan alueen kiinteistötunnus on 611–404–2–48. Kiinteistön 
omistaa xxxxx xxxxxxxx.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Entinen jakeluasema kiinteistö ollaan saneeraamassa asuinkäyttöön. 
Kiinteistöllä on harjoitettu korjaamotoimintaa ja polttoaineenjakelua 
vuosina 1960–99. Alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa on 
jakelupisteen kohdalla todettu öljyhiilivetyjä (C5-C40) sekä tolueenia, 
etyylibentseeniä ja ksyleenejä. Kiinteistöllä käytössä olleet säiliöt (viisi 
maanalaista polttoainesäiliötä ja yksi maanpäällinen polttoöljysäiliö) 
ovat edelleen paikoillaan.

Kiinteistö on luokiteltu öljysuojasuojarahaston hankkeissa käytettävän 
yksinkertaistetun riskiluokituksen mukaisessa luokituksessa 
riskiluokkaan 2 (Maaperä tuntuvasti pilaantunut). Riskiluokituksen 
perusteena ovat maaperässä todetut haitta-ainepitoisuudet sekä 
maanalaiset polttoainesäiliöt (5 kpl), jotka on käytetty tyhjiksi, mutta joita 
ei ole erikseen tyhjennetty ja puhdistettu.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan 
ELY-keskus) 19.8.2020.
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Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta
Kiinteistöllä on harjoitettu korjaamotoimintaa ja polttoaineenjakelua 
1960-luvulta 1990/2000-lukujen taitteeseen. Kiinteistöllä on entinen 
huoltamorakennus, varastorakennus sekä Pornaisten kunnan jäteöljyn 
vastaanottokoppi. Kiinteistöllä on myyty bensiiniä, dieseliä, polttoöljyä ja 
kaksitahtibensiiniä maanalaisista säiliöistä. Tällä hetkellä maaperässä 
on viisi säiliötä (1 kpl diesel 10 m3, 2 kpl bensiini 5 m3 ja 2 kpl polttoöljy 
3 m3). Maanalaiset säiliöt sijaitsevat huoltamorakennuksen ja 
Pornaistentien välisellä alueella (diesel, bensiini) sekä 
huoltamorakennuksen pohjoispuolella (polttoöljy). Lisäksi rakennuksen 
pohjoisseinustalla on maanpäällinen polttoöljysäiliö (3 m3), jota on 
käytetty rakennuksen lämmitykseen sekä myyntiin. Saatujen tietojen 
perusteella säiliöt on käytetty tyhjiksi, mutta niitä ei ole tyhjennetty ja 
puhdistettu. Autojen huolto- ja pesutoimintaa on harjoitettu 
huoltamorakennuksen sisällä sekä osin myös rakennuksen 
eteläpuolisella piha-alueella. Osa piha-alueesta ja jakelupisteen alue on 
asfaltoitu.

Tontin eteläreunalla sijaitseva Pornaisten kunnan jäteöljyn 
vastaanottokoppi (ollut toiminnassa 1980-90–luvuilla) ei liity 
huoltamotoimintaan.

Kiinteistöllä ei ole aikaisemmin tehty puhdistustoimenpiteitä tai tutkittu 
maaperän pilaantuneisuutta. Mahdollisista öljyvahingoista 
huoltoasematoiminnan yhteydessä ei ole tietoa.

Kiinteistön huoltamorakennus ja varastorakennus ovat nykyisin 
varastokäytössä. Entisen huoltamorakennuksen 
kahvila/myymäläosassa on ollut asunto, joka on nykyisin asumaton. 
Huoltamorakennus sekä varastorakennus on tarkoitus saneerata asuin- 
ja harrastekäyttöön.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Ympäröivä alue koostuu pelto- ja metsäalueista. Puhdistettavan alueen 
naapurustossa pohjois-, itä- ja eteläpuolella on asuin- ja vapaa-
ajanrakennuksia, joista lähimmät sijaitsevat noin 40 m:n etäisyydellä 
jakelu/säiliöalueesta koillisessa (vapaa-ajan rakennus) sekä kaakossa 
(asuinrakennus).

Pornaisten pohjoisten kylien osayleiskaavassa puhdistettava alueen 
kaavamerkintä on AT (kyläalue).

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Vuoden 2019 tutkimusten perusteella kohteen perusmaa on tiivistä 
silttiä/silttistä savea (noin syvyydelle 2 m) ja tiivistä savea (noin 2 m:n 



UUDELY/9442/2020 3/19

syvyydeltä syvemmälle). Täyttömaata (pääosin srHk, Sr, Hk, Ki) esiintyi 
tutkituilla alueilla noin 1 m:n paksuisena kerroksena. Kalliota ei havaittu 
missään tutkimuspisteessä. Maanpinta on tutkitulla alueella tasolla noin 
+58 m mpy ja viettää maasto- ja karttatarkastelun perusteella 
huoltamorakennuksen pohjoispuolella luoteeseen ja eteläpuolella 
eteläkaakkoon.

Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin vedenhankintakäyttöön 
soveltuva pohjavesialue (Purnunmäki, tunnus 0161102B, 2-luokka) 
sijaitsee kohteesta noin 350 metrin etäisyydellä itäkoillisessa. 
Huoltamorakennuksen talousvetenä käytetään tällä hetkellä 
rakennuksen länsipuolella sijaitsevan porakaivon vettä. 
Tulevaisuudessa rakennus on tarkoitus liittää Vesiosuuskunta Mustijoen 
vesijohtoverkkoon. Pohjaveden virtaussuunnaksi arvioidaan 
maanpinnan muotojen perusteella luode huoltamorakennuksen 
pohjoispuolella sekä eteläkaakko rakennuksen eteläpuolella. 
Tutkimuspisteissä havaittiin kosteutta 1–3 m:n syvyydellä 
maanpinnasta. Naapurikiinteistöillä on useita kaivoja. Puhdistettavan 
alueen eteläpuolisen kiinteistön (611–404–2–33) rengaskaivon 
vedenpinta oli tutkimushetkellä lähellä maanpintaa (0,63 m kaivon 
kannesta).

Kohdetta lähin vesistö on Mustijoki kiinteistön länsipuolella. 
Lyhimmillään etäisyyttä tutkittuihin alueisiin on noin 200 m. 
Suurimmaksi osaksi kohteen sade- ja sulamisvedet imeytyvät 
maaperään. Huoltamorakennuksen sekä kunnan öljykopin ympärillä on 
salaojat ja jakelualueella sadevesiviemäri, joka laskee pohjoiseen, 
pellon reunaan.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat
Pirkanmaan ELY-keskus, ESKO kohdenumero 07190–17–1307 entinen 
polttonesteiden jakeluasema, Pornainen, Pornaistentie 426 Maaperän 
ja pohjaveden pilaantuneisuuden puhdistussuunnitelma, FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy, 17.8.2020.

Aiemmat viranomaisasiakirjat
Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto 14.5.2019 öljysuojarahaston 
hallitukselle koskien kiinteistön 611–404–2–48 omistajan toimittamaa 
hakemusta öljyn pilaaman alueen kunnostamisen korvaamisesta 
öljysuojarahaston varoista.

Maaperä- ja pohjavesitutkimukset
Alueella on tehty maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden 
perustutkimus 4.–7.11.2019. Tutkimuspisteet sijoittuivat kiinteistöllä 
viidelle eri toiminta-alueelle: polttoainesäiliöiden ja jakelupisteen alue, 
maanalaisten lämmitysöljysäiliöiden alue, maanpäällisen 
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lämmitysöljysäiliön alue, korjaamohallin edusta ja kunnan 
jäteöljynvastaanottovaraston alue.

Tutkimuspisteitä tehtiin 28 kpl, joista otettiin yhteensä 123 maanäytettä. 
Lisäksi alueen eteläpuolisen naapurikiinteistön (611–404–2–33) 
rengaskaivosta otettiin yksi vesinäyte. Tutkimuspisteiden sijainnit on 
esitetty liitteessä 2.

Maaperätutkimukset
Maanäytteenotto suoritettiin raskaan kairavaunun 
putkinäytteenottimella. Näytteet otettiin jatkuvana näytesarjana 0,8–1,0 
m:n paksuisina kerroksina. Tutkimuspisteet ulotettiin 3,0–6,0 metrin 
syvyydelle maanpinnasta. Näytteet otettiin erityisvalmisteisiin Rilsan-
näytteenottopusseihin.

Kaikille maanäytteille tehtiin näytteenoton yhteydessä maalajia ja 
mahdollista haitta-aineiden esiintymistä koskeva aistinvarainen 
havainnointi sekä PID-mittaus. Lisäksi 42 maanäytteestä tehtiin 
yhteensä 43 PetroFlag-kenttämittausta (yhdestä näytteestä kaksi 
rinnakkaista analyysiä, ns. jaettu näyte). PetroFlag-mittauksia tehtiin 1–
4 kpl / tutkimuspiste.

16 maanäytteestä analysoitiin laboratoriossa bensiinihiilivetyjen (C5-
C10), öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10-C21) ja raskaiden öljyjakeiden 
(>C21-C40), BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, 
ksyleenit) sekä oksygenaattien (ETBE, DIPE, TBA, MTBE, TAME, 
TAEE) pitoisuudet. Lisäksi kahdesta näytteestä tehtiin hiilivetyfraktiointi 
(alifaattiset ja aromaattiset hiilivedyt) ja yhdestä näytteestä TOC-
analyysi ja rakeisuusmääritys.

Maanalaisten polttoainesäiliöiden ja jakelupisteen alue
Polttoainesäiliöiden ja jakelupisteen alueella otettiin maanäytteitä 16 
pisteestä (NP1-NP10, N22A, NP22B, NP23, NP24, NP25 ja NP26). 
Laboratoriossa analysoiduista näytteistä, näytepisteessä NP7 todettiin 
syvyydeltä 1,0-2,0 m otetussa näytteessä valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot ylittävät bentseenin (2,8 mg/kg), 
tolueenin (1100 mg/kg), etyylibentseenin (400 mg/kg), ksyleenien 
(1990 mg/kg), bensiinihiilivetyjen (C5-C10) (11000 mg/kg) ja 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10-C21) (1500 mg/kg) pitoisuudet. 
Syvyydeltä 2,0-3,0 m otetussa näytteessä todettiin ylemmät ohjearvot 
ylittävät bentseenin (3,0 mg/kg), tolueenin (1200 mg/kg), 
etyylibentseenin (420 mg/kg), ksyleenien (2010 mg/kg), 
bensiinihiilivetyjen (C5 - C10) (12000 mg/kg) ja öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden (>C10-C21) (1200 mg/kg) pitoisuudet. Syvyydeltä 4,0–5,0 
m otetussa näytteessä todettiin ylemmät ohjearvot ylittävät tolueenin 
(40 mg/kg) ja ksyleenien (66 mg/kg) pitoisuudet ja alemmat ohjearvot 
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ylittävät bentseenin (1,0 mg/kg), etyylibentseenin (14 mg/kg) ja 
bensiinihiilivetyjen (C5 - C10) (440 mg/kg) pitoisuudet.

Näytepisteestä NP6 syvyydeltä 1,0–2,0 m otetussa näytteessä todettiin 
kynnysarvon ylittävä TEX-yhdisteiden (tolueenin, etyylibentseenin ja 
ksyleenien) summapitoisuus (1,7 mg/kg). Syvyydeltä 3,0–4,0 m 
otetussa näytteessä todettiin kynnysarvon ylittävä MTBE+TAME –
summapitoisuus (0,14 mg/kg). 

Näytepisteestä NP8 syvyydeltä 0,0-1,0 m otetussa näytteessä todettiin 
alemmat ohjearvot ylittävä öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10-C21) 
pitoisuus (630 mg/kg). Syvyydeltä 1,0-2,0 m otetussa näytteessä 
todettiin ylemmät ohjearvot ylittävä öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10-
C21) pitoisuus (3700 mg/kg).

Näytepisteestä NP10 syvyydeltä 2,0-3,0 m otetussa näytteessä todettiin 
alemmat ohjearvot ylittävä bentseenin pitoisuus (0,53 mg/kg). 
Syvyydeltä 2,0-3,0 m otetussa näytteessä todettiin kynnysarvon ylittävät 
TEX-yhdisteiden summapitoisuus (7,2 mg/kg) ja MTBE+TAME –-
summapitoisuus (1,35 mg/kg).

Näytepisteessä NP22A syvyydeltä 0,0-1,0 m otetussa näytteessä 
todettiin kynnysarvot ylittävä TEX–yhdisteiden summapitoisuus (11 
mg/kg).

Maanalaisten lämmitysöljysäiliöiden alue
Maanalaisten lämmitysöljysäiliöiden alueelta otettiin maanäytteitä 
kolmesta pisteestä (NP11–NP13). Näytepisteessä NP12 syvyydeltä 
2,0–3,0 m todettiin kynnysarvot ylittävä MTBE+TAME –summapitoisuus 
(0,19 mg/kg). Muissa säiliöiden ympärille tehdyissä pisteissä (NP11 ja 
NP13) ei havaittu viitteitä kohonneista haitta-ainepitoisuuksista. On 
kuitenkin mahdollista, että säiliöiden alla / välittömässä läheisyydessä 
on pilaantunutta maa-ainesta, joka voidaan todeta vasta säiliöiden 
poiston yhteydessä.

Maanpäällisen lämmitysöljysäiliön alue
Maanpäällisen lämmitysöljysäiliön edustan näytepisteissä NP14 ja 
NP15 ei havaittu viitteitä kohonneista haitta-ainepitoisuuksista.

Korjaamohallin edusta
Huoltoasemarakennuksen eteläosassa sijaitsevien huoltohallien 
edustalle tehdyissä viidessä näytepisteessä (NP16, NP17, NP18, NP19, 
NP20) ei havaittu viitteitä kohonneista haitta-ainepitoisuuksista.
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Pornaisten kunnan käytöstä poistettu 
jäteöljynvastaanottovarasto
Huoltoasemakiinteistön eteläreunassa sijaitsee Pornaisten kunnan 
käytöstä poistettu jäteöljynvastaanottovarasto. Varaston pohjois- ja 
itäpuolelle tehdyissä näytepisteissä NP21 ja NP28 ei havaittu viitteitä 
kohonneista haitta-ainepitoisuuksista.

Pohjavesitutkimukset
Eteläpuolisen naapurikiinteistön (611–404–2–33) rengaskaivosta otettiin 
vesinäyte V1 kertakäyttöisellä noutimella. Näytteessä ei todettu haitta-
aineita laboratorion määritysrajan ylittävinä pitoisuuksina.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Kohteeseen on tehty sanallinen riskinarviointi, jossa on tarkasteltu 
todettuja haitta-aineita, niiden ominaisuuksia, pitoisuuksia, esiintymistä, 
kulkeutumista ja niille altistumista sekä maankäyttöä ja 
ympäristöolosuhteita. Kriittisinä haitta-aineina on tarkasteltu kevyitä (C5-
C10) jakeita sisältäen BTEX-yhdisteet, keskiraskaita (C10-C21) ja raskaita 
(C21-C40) öljyhiilivetyjä. Ekologisia riskejä ei ole arvioitu, koska 
puhdistettavan alueen ympäristössä ei ole todettu erityisesti suojeltavia 
kohteita. Riskinarvioinnin viitearvoina on käytetty valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 ohjearvoja. 

Riskinarviossa ei ole huomioitu kiinteistön eteläosassa olevaa 
Pornaisten kunnan käytöstä poistettua jäteöljyn keräysvarastoa, sillä 
sen ympärille tehdyissä tutkimuspisteissä ei havaittu pilaantuneisuutta.

Kulkeutuminen
Tehtyjen tutkimusten perusteella öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-
ainesta esiintyy entisen huoltamorakennuksen itäpuolisella säiliö- ja 
jakelualueella (näytepisteet NP7, NP8 ja NP10). Piha-alue on asfaltoitu. 
Asfaltin alla on 0–3,0 m paksu vaihteleva täyttömaakerros (srHk, Hk, Ki, 
Si, Sa). Täyttökerroksen alapuolella on savi/tiivis savi. Jakeluaseman 
toiminnan päättymisestä on kulunut yli 20. Haitta-aineiden 
kulkeutuminen luonnonmaassa (tiivis Sa/Si) on epätodennäköistä. 
Kulkeutuminen on ollut todennäköisempää täyttömaakerroksissa.

Ulkoilmaan tai rakennuksen sisäilmaan ei arvioida tapahtuvan 
merkittävissä määrin haihtumista. Altistuminen hengitysilman tai 
pölyävän maan kautta arvioidaan mahdolliseksi lähinnä, mikäli öljyisillä 
alueilla tehdään maan kaivua. 

Kulkeutuminen veden mukana on epätodennäköistä, mutta vähäisissä 
määrin mahdollista, jos asfaltti poistetaan. Säiliöiden alapuolisen 
maaperän tilanteesta ei ole tietoa, joten kulkeutuminen vapaana 



UUDELY/9442/2020 7/19

öljytuotteena on periaatteessa mahdollista säiliöiden alapuolisessa 
maaperässä.

Kohde ei sijaitse pohjavesialueella, eikä pilaantuneen alueen pohjavettä 
käytetä talousvetenä. Näin ollen suora altistuminen pohjaveden 
välityksellä ei ole mahdollista. Välillistä altistumista talousveden 
välityksellä ei arvioida tapahtuvan nykytilassa. Kohteessa ei täten 
arvioida olevan pohjaveden puhdistustarvetta.

Kohteessa ei arvioida olevan riskiperusteista maaperän 
puhdistamistarvetta, mutta kohteen maaperä esitetään puhdistettavaksi 
kulkeutumisriskin ja pilaantuneisuudesta johtuvien maankäytön sekä 
maaperän käsittelyn rajoituksien poistamiseksi. Polttoainesäiliöiden 
poistolla saadaan poistettua niistä aiheutuva riski (räjähdys-, romahdus- 
ja vuotovaara). Säiliöiden poiston yhteydessä saadaan myös 
varmistettua säiliöiden sekä niiden alapuolisen maaperän tila.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja puhdistuksen toteuttaminen
Alue esitetään puhdistettavaksi massanvaihdolla haitta-ainekohtaisiin 
Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisiin alempiin 
ohjearvotasoihin kohteen tulevan käytön (asuinkäyttö) perusteella. 
Asfaltoimattomaan pintamaahan (syvyydelle 0–1 m) ei jätetä 
kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia sisältäviä maita.

Mikäli tavoitepitoisuuksiin ei joltakin osin kohtuudella päästä, 
tarkastellaan jatkotoimenpiteitä erikseen laadittavan riskinarvion 
perusteella.

Kohteeseen nimetään ympäristötekninen asiantuntija purkutöiden 
jälkeisten tarvittavien mittausten ja puhdistuksen valvojaksi. Kaivutyötä 
ohjataan ennakkotutkimuksien ja -tietojen sekä kaivusuunnitelman ja 
ympäristöviranomaisten määräysten mukaisesti.

Puhdistus pyritään toteuttamaan syksyn 2020 aikana. Työn arvioitu 
kesto (säiliöiden esille kaivu, puhdistus, kaasuvapautus ja poisto, 
pilaantuneen maan poisto, täyttötyöt ja viimeistely) on 5–10 työpäivää. 
Tutkimusten perusteella alemman ohjearvotason ylittäviä 
öljyhiilivetypitoisuuksia sisältävien massojen kokonaismääräksi 
arvioidaan noin 650 t noin 125 m2:n alueella.

Työn aikainen näytteenotto
Kaivettavista maista otetaan tarkastusnäytteitä maalajikerroksittain ja 
esiintyvien haitta-aineiden sekä kaivun laajuuden mukaan. 
Öljyhiilivetyjenpitoisuuksia seurataan työn aikana kenttämittauksin (PID-
mittari ja PetroFlag-kenttätestit). Osasta kaivun seurantanäytteistä 



UUDELY/9442/2020 8/19

tarkastetaan haitta-ainepitoisuudet myös laboratoriossa, jotta 
kenttämittauksien tulokset saadaan varmennettua ja kalibroitua.

Kenttämittauksilla puhtaaksi todettujen kaivantojen pohjista ja 
seinämistä otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, joista analysoidaan 
tarvittavat haitta-ainepitoisuudet laboratoriossa. Kustakin kaivannosta 
otetaan vähintään kaksi näytettä. Näytteet otetaan edustavalla 
tiheydellä siten, että jokaisen seinän ja pohjan osan keskimääräinen 
pitoisuus tulee selvitettyä.

Laboratoriossa analysoidaan ainakin öljyhiilivetyjen (C5–C40), BTEX-
yhdisteiden ja oksygenaattien pitoisuudet.

Maa-ainesten ja jätteiden käsittely
Pilaantuneet maat pyritään lastaamaan suoraan auton lavalle ilman 
välivarastointia. Pilaantuneet maat toimitetaan haitta-
ainepitoisuuksiensa mukaisesti luvallisiin vastaanottopaikkoihin 
käsiteltäväksi tai loppusijoitettavaksi kuormat peitettyinä. Jos 
pilaantunutta maata joudutaan väliaikaisesti varastoimaan kiinteistöllä 
(esim. yön yli), kasat peitetään.

Pilaantuneiden maiden poistamiseksi kaivettavia haitta-
ainepitoisuuksiltaan puhdistuksen tavoitearvot alittavia maita käytetään 
ensisijaisesti kaivantojen alustäyttöihin. Päällystämättömään 
pintamaahan (0–1,0 m) ei sijoiteta pitoisuuksiltaan puhdistustavoitteen 
alittavia kynnysarvopitoisia maita. Pilaantumattomat kaivettavat maat 
varastoidaan kiinteistöllä. Kaivantojen täyttöihin mahdollisesti 
rakenteellisesti soveltumattomat maat kuljetetaan luvanvaraiselle 
maankaatopaikalle.

Puhdistuksen yhteydessä poistettavat jakelutoimintaan liittyvät 
rakenteet kuljetetaan ko. jätteen käsittelyyn luvan omaaviin 
käsittelypaikkoihin.

Pilaantuneen veden käsittely
Massanvaihdon aikana kaivantoon kertyvä öljyllä pilaantunut vesi 
poistetaan kaivannoista pumppaamalla se öljynerottimen ja tarvittaessa 
aktiivihiilisuodattimen kautta maastoon tai viemäriin. Aktiivihiilisuodatinta 
käytetään, jos helposti haihtuvia hiilivetyjä esiintyy vedessä 
merkittävästi. Maastoon tai viemäriin johtamiselle haetaan lupa ennen 
pumppausta.

Vesimäärän ollessa vähäinen, poistetaan se kaivinkoneella kaivettavan 
maan mukana. Veden määrän ollessa vähäinen, kuitenkin enemmän 
kuin mitä maaperän kaivun yhteydessä saadaan kohtuudella 
poistetuksi, voidaan vesi pumpata paikalle tuotuun säiliöön ja toimittaa 
imuautolla pois (tai suoraan imuautolla kaivannosta) tai käsitellä muulla 
soveltuvalla menetelmällä, esim. imeyttämällä öljyä adsorboivaan 
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materiaaliin. Imuautolla pois kuljetettu vesi toimitetaan luvan omaavaan 
käsittelypaikkaan.

Mahdollisesta kaivantoon kertyvästä vedestä otetaan näytteet ennen 
sen pumppausta ja käsittelyn päätyttyä. Näytteistä analysoidaan 
öljyhiilivetyjen (C5-C40) sekä oksygenaattien (ETB, MTBE, TAME, DIPE, 
ja TBA), BTEX-yhdisteiden, 1,2-dikloorietaanin ja 1,2-dibromietaanin 
pitoisuudet. Näytteitä otetaan tarpeen mukaan.

Puhdistuksen yhteydessä poistettavissa säiliöissä mahdollisesti oleva 
öljyinen vesi toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Veden käsittelyssä mahdollisesti syntyvä öljypitoinen sakka toimitetaan 
luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään aitauksin ja 
varoituskyltein. Tarvittaessa kaivettavaa maata kostutetaan pölyämisen 
estämiseksi. Haitta-aineiden leviäminen ympäristöön vältetään 
estämällä autojen tarpeeton liikkuminen pilaantuneella alueella ja 
peittämällä kuormat. Pornaistentien varteen asennetaan liikennemerkit 
varoittamaan työmaasta.

Pilaantuneen maaperän kunnostustyö vastaa normaalia 
maarakennustyötä, josta puhdistussuunnitelman ja 
ympäristöviranomaisten määräysten mukaisesti toteutettuna ei aiheudu 
ympäristölle erityistä haittaa.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin
Kenttävalvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mahdollisesti löytyviä 
uusia haitta-aineita, rakenteita tai muuta normaalista poikkeavaa. Jos 
tällaista löytyy, asiasta informoidaan välittömästi tilaajaa, urakoitsijaa ja 
ympäristöviranomaisia. Mahdollisista korjaavista toimenpiteistä 
neuvotellaan heidän kanssaan ja asia korjataan mahdollisimman pian.

Haihtuvien öljyhiilivetyjen pitoisuutta työmaa-alueen ilmassa seurataan 
PID-mittarilla ympäristöteknisen valvojan toimesta. Mikäli HTP15min –
arvoja ylittäviä pitoisuuksia esiintyy, käytetään vähintään A2P3-
hengityssuojainta tai odotetaan, kunnes pitoisuusarvot laskevat 
työskentelylle sopivalle tasolle.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Pudistustyön aloituksesta ilmoitetaan viikkoa ennen puhdistustyön 
aloittamista kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukseen ja Pornaisten 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Aloitusilmoituksessa esitetään 
puhdistushankkeessa mukana olevien tahojen (mm. urakoitsija ja 
ympäristötekninen valvoja) yhteystiedot.
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Puhdistustyömaan valvoja pitää kirjaa kohteesta kaivetuista ja pois 
kuljetetuista maista, tilavuuspainosuhteista, pitoisuuksista, 
sijoituspaikoista ja ajankohdista. Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja 
viranomaisten saatavilla työmaalla puhdistuksen aikana. Valvoja kirjaa 
ylös myös haihtuvien yhdisteiden PID-mittausten tulokset.

Puhdistuksen päätyttyä toimenpiteistä laaditaan loppuraportti, joka 
toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukseen ja Pornaisten kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa 
puhdistuksen valmistumisesta.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Pirkanmaan ELY-keskuksen Y-
vastuualueen Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikön ilmoituksen, joka 
koskee pilaantuneen maan puhdistamista Pornaisissa osoitteessa 
Pornaistentie 426 sijaitsevalla kiinteistöllä 611–404–2–48 ja hyväksyy 
sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistöltä on poistettava maa-ainekset, joiden bensiinijakeiden 

(C5–C10) ja/tai BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, 
etyylibentseeni ja ksyleenit) ja/tai öljyhiilivetyjen keskitisleiden 
(>C10–C21) ja/tai raskaiden öljyjakeiden (>C21–C40) pitoisuudet 
ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat 
ohjearvot. 

Asfaltoimattoman pintamaan (0–1,0 metriä) osalta puhdistuksen 
tavoitetasona on öljyhiilivetyjen >C10–C40 ja/tai bentseenin ja/tai 
TEX-yhdisteiden (tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) ja/tai 
MTBE–TAME –summapitoisuuden valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukainen kynnysarvopitoisuus. Bensiinijakeille (C5–C10) 
puhdistuksen tavoitetaso on 100 mg/kg.

1.2. Päätöksen määräysten 1.1., ja 2.–10.5. mukaiset toimenpiteet on 
toteutettava 30.9.2025 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 
tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
toimitettava tiedoksi myös Pornaisten kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2.1. Laitteiden ja rakenteiden purkutöiden yhteydessä on otettava 

edustavia maanäytteitä rakenteiden välittömästä läheisyydestä ja 
alapuolelta. Näytteenoton avulla selvitetään maaperän tila ja 
mahdollinen puhdistustarve. Jos näytteiden tutkimisessa 
käytetään kenttämittauslaitetta, on kenttämittaustuloksista 
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vähintään joka kymmenennen näytteen, kuitenkin vähintään yhden 
näytteen tulos jokaiselta tutkimusalueelta, tarkastettava 
laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on analysoitava 
vähintään määräyksen 1.1. mukaisten haitta-aineiden pitoisuudet.

2.2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 
maaperänäytteitä 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 
analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa 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 
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 
toimitetavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettävä erillään 
kaivun, lastaamisen ja kuljetuksen aikana.

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

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

Välivarastointi
5. Kaivettuja haitta-ainepitoisia maa-aineksia voidaan tarvittaessa 

välivarastoida puhdistuksen aikana puhdistusalueella. 
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Välivarastointi 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 haitta-
ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisten kynnysarvotasojen ja määräyksen 1.1. mukaisten 
kunnostuksen tavoitetasojen välillä, voidaan hyödyntää 
kunnostuskaivantojen täytössä. Hyötykäytettäviä maa-aineksia ei 
kuitenkaan saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai 
pohjavesikerrokseen. Haisevien maa-ainesten hyötykäytöstä ei saa 
aiheutua terveys- tai viihtyvyyshaittaa. Hyötykäytettävien maa-
ainesten haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat on 
dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten hyötykäytöstä on liitettävä 
määräyksessä 10.5. edellytettyyn kunnostuksen loppuraporttiin.

7.3. Pilaantuneiden maiden kaivun yhteydessä poistettavat jätejakeet 
on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti 
hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty 
kyseisen jätteen käsittely.

Pilaantuneen veden käsittely
8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava 
alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.
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Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on 
puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. 
Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden 
viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta 
laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.

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

Pohjavesitarkkailu 
9. Maaperän puhdistustöiden yhteydessä tehtävien havaintojen ja 

maaperän tutkimustulosten perusteella on arvioitava töiden 
jälkeinen pohja-/orsiveden tarkkailutarve. Selvitys 
tarkkailutarpeesta on liitettävä määräyksen 10.5. mukaiseen 
loppuraporttiin.

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

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

10.2. Mikäli puhdistustyön aikana todetaan muita kuin määräyksessä 
1.1. mainittuja haitta-aineita, kaikkea puhdistustavoitteet ylittävää 
maa-ainesta ei ole mahdollista poistaa sekä muista 
poikkeuksellisista tilanteista tai puhdistussuunnitelman 
mahdollisista muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
Pornaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10.3. Jos pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan kiinteistön ulkopuolelle, 
on asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, 
Pornaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen 
alueen maanomistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

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

10.5. 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, Pornaisten 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle 
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.–10.5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–9., 10.2. ja 10.3.)

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

Kiinteistöllä tehdyissä tutkimuksissa on alueen maaperässä todettu 
kohonneita pitoisuuksia bensiinijakeita (C5–C10), BTEX-yhdisteitä, 
oksygenaatteja (MTBE ja TAME) sekä öljyhiilivetyjä (>C10–C40). Em. 
haitta-aineille on säädetty valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
liitteessä kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot 
taulukossa 1 esitetyn mukaisesti.

Taulukko 1. Bensiinijakeiden, öljyhiilivetyjen, BTEX-yhdisteiden sekä 
oksygenaattien (MTBE ja TAME) 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   
Bentseeni 0,02 0,2 1
Tolueeni 5 25
Etyylibentseeni 10 50
Ksyleenit 10 50
TEX-yhdisteet 
summapitoisuus 1
MTBE-TAME 0,1 5 50

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperän 
puhdistustavoitteeksi pääsääntöisesti bensiinijakeiden (C5–C10), BTEX-
yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit), 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10–C21) ja raskaiden öljyjakeiden (>C21–
C40) alemmat ohjearvotasot. Asfaltoimattoman pintamaakerroksen 
tavoitepitoisuudeksi on hyväksytty öljyhiilivetyjen (C10–C40), bentseenin, 
TEX-yhdisteiden (tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) ja MTBE–
TAME–summapitoisuuden osalta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
kynnysarvotaso ja bensiinijakeille (C5–C10) 100 mg/kg. 
Puhdistustavoitteet on katsottu riittäviksi alueelle laaditun 
riskinarvioinnin ja tulevan käytön perusteella. (Määräys 1.1.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide ja 
ilmoitusasiakirjojen mukaan työt toteutetaan loppuvuoden 2020 aikana.  
Mikäli puhdistusta ei jostain syystä pystytä toteuttamaan viiden vuoden 
määräajassa, voi siihen hakea lisäaikaa ELY-keskukselta. Tällöin tulee 
arvioitavaksi se, onko alueen olosuhteet ja suunnitelmat muuttuneet 
niin, että on tarpeen laatia uusi ilmoitus, vain vastaavatko ne edelleen 
tämän päätöksen perustana ollutta tilannetta. (Määräys 1.2.)
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Päätöksessä on edellytetty tehtäväksi lisätutkimuksia rakenteiden ja 
laitteiden purkutöiden yhteydessä. Tutkimuksilla varmistetaan, että kaikki 
pilaantuneet alueet tulevat puhdistetuiksi. (Määräys 2.1.)

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava 
kaivusyvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. 
Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty 
toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan 
laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella 
voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 
sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-
ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-ainekset. 
Näytteenotossa voidaan huomioida aiempien 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 10.1.)

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

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai 
jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
15 §:ssä säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 
2.–3.2., 5.–9. ja 10.4.)

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

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

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

Päätöksessä on hyväksytty puhdistustyön yhteydessä kaivettujen 
haitta-ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisten kynnysarvojen ja määräyksen 1.1. mukaisten puhdistuksen 
tavoitetasojen välissä olevien maa-ainesten hyötykäyttö kaivantojen 
täytöissä. Maita ei kuitenkaan saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai 
pohjavesikerrokseen, jottei niistä aiheudu riskiä orsi-/pohjaveden 
laadulle. Haisevien maa-ainesten hyötykäytöstä ei saa aiheutua 
terveys- tai viihtyvyyshaittaa. 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 puhdistustoimien 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.)

Koska alueen pohjavettä käytetään talousvetenä, on orsi-/pohjaveden 
tarkkailutarve edellytetty arvioitavaksi kaivutöiden aikana tehtyjen 
havaintojen ja saatujen tutkimustulosten perusteella (Määräys 9.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 10.1.–10.5. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
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varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita tai 
maaperässä todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi 
aiemmista tutkimuksista. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla 
tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräys 10.2. 
ja 10.3.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 10.4. ja 10.5.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 
191, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja 
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 vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 880 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- 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 päätöksen 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 
maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen 
liitteenä olevaan maksutaulukkoon.
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Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Pirkanmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue, 
Keskitetyt ympäristöpalvelut –yksikkö (sähköisesti) 

Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-keskus, Sanna Pyysing (sähköisesti) 
Pornaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) 
Kiinteistön 611–404-2-48 omistaja (sähköisesti)

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

Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot merkitään 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 Teija Tohmo ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijainti
Liite 2. Tutkimuspisteiden sijainti
Liite 3. Valitusosoitus
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Liite 3. ELY-keskuksen päätökseen 30.9.2020, UUDELY/9442/2020

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 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
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

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

