
UUDELY/5686/2021Päätös

15.10.2021 Julkinen

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

PL 36
00521 HELSINKI

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

Ilmoituksen tekijän nimi
Oy Teboil Ab
Plaza Loiste
Äyritie 20
01510 Vantaa

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Espoon Niittykummussa osoitteessa 
Rälssitilankuja 2. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on 49–
15–37–1. Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Kiinteistöllä on toiminut huoltoasema vuodesta 1969 lähtien. Toiminnan 
seurauksena maaperä on pilaantunut.

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) 18.5.2021.

Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta kiinteistöllä
Kiinteistöllä on toiminut huoltoasema vuodesta 1969 lähtien. Kiinteistöllä 
sijaitsee erillinen huoltoasemarakennus, jonka yhteydessä on 
mittarikatos kolmella mittarikorokkeella, säiliöalue mittarikatoksen 
läheisyydessä, sekä erillinen raskaan kaluston jakelupiste (D-piste). 
Kiinteistöllä on kaksi polttoaineen erotinta (PEK), joista toinen on 
polttoaineen jakelulle ja toinen huoltoasemarakennukselle. Mittarikentän 
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välittömässä läheisyydessä sen itäpuolella on neljä käytössä olevaa 
maanalaista polttonesteen varastosäiliötä (diesel 20 m3, 98E 20 m3 ja 
95E 30 m3 ja polttoöljy 20 m3). Huoltoasematoiminnalla on lisäksi 
erillinen maanalainen jäteöljysäiliö (8 m3) rakennuksen pohjoispuolella.

Huoltoasemarakennuksessa sijaitsevat huolto- ja pesuhallit, 
myymäläkahvila sekä sosiaalitilat. Kahvilaan liittyen 
huoltoasemarakennuksella on myös erillinen rasvanerotuskaivo (REK).

Suunnitelmien mukaan Oy Teboil Ab:n polttoaineen jakelutoiminta 
kohteessa tulee loppumaan. Alueelle on suunniteltu maanalaista 
pysäköintihallia, jonka päälle tulisi torialue.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Kiinteistö rajoittuu etelässä Merituulentiehen, idässä Rälssitilankatuun ja 
pohjoisessa Rälssitilankujaan. Kiinteistön länsipuolella, Merituulentien 
eteläpuolella ja Rälssitilankadun itäpuolella on asumiseen kaavoitettuja 
alueita. Rälssitilankujan pohjoispuolella sijaitsee kirkko.

Kiinteistö on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa 
moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi (kaavamerkintä AM).

Alueella on vireillä asemakaavan muutos, jonka mukaan kiinteistön 
alueelle tulee tori- ja pysäköintialue.

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet

Maaperä
Topografisen kartan perusteella alue on suhteellisen tasainen ja 
sijaitsee noin +2–3 m mpy. Lähialueella maanpinta on suhteellisen 
tasaista lukuun ottamatta pientä kalliomäkeä kiinteistön pohjoispuolella, 
jossa maanpinnan taso on korkeimmillaan noin +11 m mpy. Noin 50 
metrin etäisyydellä kiinteistön koillispuolella ja noin 180 metrin 
etäisyydellä sen itäpuolella sijaitsee oja-alueita, joilla maanpinnan taso 
on noin + 0–1 m mpy. 

Maaperäkartan (1:20 000) mukaan alueen pintamaalaji on savea. 
Välittömästi kiinteistön pohjoispuolella sijaitsee alue, jossa kallio on 
lähellä maanpintaa.

Vuoden 2019 maaperätutkimuksen yhteydessä mittarikentän alueen 
maaperän pintaosan todettiin aistinvaraisesti olevan pääosin 
täyttöhiekkaa noin 1–2 metrin syvyydelle maanpinnasta. Säiliöalueen 
koillispuolelle tehdyssä tutkimuspisteessä S1 täyttöhiekkaa todettiin 
noin 4 metrin syvyydelle asti. Tutkimuspisteiden S5 ja S6 kohdalla 
todettiin täyttöhiekan seassa tiilimurskaa 0,5–1 metrin syvyydellä 
maanpinnasta. Täyttöhiekan alla todettiin kaikissa näytepisteissä savea. 
Näytepisteiden S8 ja S9 kohdalla todettiin silttinen kerros saven päällä.
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Tutkimuspisteiden S5 ja S8 kohdalla kairattiin saven alapuoliseen 
maaperään. Huoltoasemarakennuksen pohjoispuolella tutkimuspisteen 
S8 kohdalla savikerros sijaitsi 1,8–3,6 metrin syvyydellä maanpinnasta. 
Saven alapuolella 3,6 metrin syvyydellä maanpinnasta alkoi tiivis 
moreeni. Aistinvaraisten havaintojen perusteella noin 6 metrin 
syvyydellä maanpinnasta maaperä muuttui erittäin tiiviiksi ja kovaksi 
(mahdollisesti rapautunut kallio). Huoltoasemarakennuksen 
eteläpuolella tutkimuspisteen S5 kohdalla savikerros sijaitsi 2–9,2 
metrin syvyydellä maanpinnasta. Saven alapuolella 9,2 metrin 
syvyydellä maanpinnasta todettiin tiivis moreeni. Ympäristötekniset 
maaperätutkimukset ulottuivat maksimissaan noin 10 metrin syvyyteen 
maanpinnasta.

Pohja- ja orsivesi
Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu 
pohjavesialue sijaitsee noin 2,8 kilometriä kiinteistöstä länteen 
(0104902, Puolarmetsä, 1-luokka).

Vuoden 2019 tutkimuksen yhteydessä maaperässä todettiin kosteutta 
kaikista tutkimuspisteistä. Osassa tutkimuspisteitä (S2, S3 ja S8) 
maaperässä todettiin kosteutta heti maanpinnan alapuolella. Pääosin 
tutkimuspisteissä todettiin kosteutta 0,5–1 metrin syvyydellä 
maanpinnasta. Tutkimuspisteissä S1, S4, S7 ja S9 todettiin 
maakerroksia, jotka olivat niin märkiä, ettei maa-aines jäänyt 
näytteenottimeen.

Kohteen topografisten karttojen perusteella arvioitu orsiveden 
virtaussuunta on länteen kohti Gräsanojaa. Kiinteistö sijaitsee kuitenkin 
tasaisella taajama-alueella, joten maaperän rakennekerroksilla, karkea 
rakeisilla täyttömaakerroksilla sekä maanalaisilla rakenteilla voi olla 
merkittäviä paikallisia vaikutuksia orsiveden virtaukseen.

Pintavesi
Jakeluaseman alue on kokonaan asfaltoitu. Jakelualueen, täyttöpaikan 
ja D-pisteen vedet viemäröidään öljyn- ja bensiinin erottimen kautta 
jätevesiviemäriin. Jakelualuetta ja täyttöpaikkaa ympäröivän piha-
alueen sadevedet johdetaan sadevesiviemäriin. 

Koillisessa noin 50 metrin päässä kiinteistön rajasta sijaitsee oja. Oja 
virtaa kohti Gräsanojaa, joka sijaitsee noin 180 metrin etäisyydellä 
kiinteistön länsipuolella.

Aiemmat viranomaispäätökset ja lausunnot

 Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös No YS 609/20.9.1999 
(0199Y0183) koskien pilaantuneen maan kaivua jakeluaseman 
muutostöiden yhteydessä.
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 Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös No YS 381/16.5.2000 
(0199Y0183) koskien pilaantuneen maan puhdistamista ilmastamalla 
(huokoskaasupuhdistus).

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Oy Teboil Ab:n Niittykummun huoltoaseman 7008 maaperän haitta-
ainetutkimus, PTI-Soil Oy 7.8.1996.

 Oy Teboil Ab:n Niittykummun huoltoaseman Tb7008 
Toimenpideraportti, PTI-Soil Oy 12.1.2000.

 Oy Teboil Ab, Niittykummun huoltoasema 7008, Maaperätutkimus, 
PTI–Soil Oy 17.8.2005.

 Oy Teboil Ab, Espoon Niittykummun huoltoasema 7008, 
Maaperäsaneerauksen loppuraportti, PTI-Soil Oy 15.2.2006.

 Oy Teboil Ab, TB Espoo Niittykumpu, Luomankuja 2, Espoo, 
Ympäristötekninen maaperätutkimus 2019, Golder Associates Oy 
5.11.2019.

 Oy Teboil Ab, Teboil Niittykumpu, Maaperän pilaantuneisuuden ja 
kunnostustarpeen arviointi, Golder Associates Oy 5.11.2019.

 Yhteenveto MIP-tutkimuksesta, Ejlskov (ilmoituksen liite 4, ei ole 
päivätty).

 Oy Teboil Ab, Pohjaveden hiilivetypitoisuuksien seuranta 2019–
2020, Golder Associates Oy 18.3.2021.

 Oy Teboil Ab, Teboil Niittykumpu, pilaantuneen maaperän 
kunnostus, Espoo, in situ työsuunnitelma, Doranova Oy 5.5.2021.

 Oy Teboil Ab, Teboil Niittykumpu, pilaantuneen maaperän 
kunnostus, Espoo, Laatusuunnitelma, Doranova Oy 10.5.2021.

 Oy Teboil Ab, Teboil Niittykumpu, pilaantuneen maaperän 
kunnostus, Espoo, Turvallisuussuunnitelma, Doranova Oy 
10.5.2021.

 Oy Teboil Ab, Teboil Niittykumpu, pilaantuneen maaperän 
kunnostus, Espoo, Työmaa-alueen käyttösuunnitelma, Doranova Oy 
10.5.2021.

Pilaantumista koskevat tiedot

Massanvaihdot vuosina 1996 ja 1999
Säiliöalueella tehtiin massanvaihto vuonna 1996 liittyen asemalla 
tapahtuneeseen ylivuotoon.

Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksessä No YS 609/20.9.1999 
maaperän puhdistuksen tavoitepitoisuudeksi oli asetettu mineraaliöljylle 
(kevyt polttoöljy) 1 000 mg/kg, helposti haihtuville hiilivedyille (bensiini) 
100 mg/kg ja bentseenille 2,5 mg/kg.

Mittarikentällä ja vanhalla säiliöalueella tehtiin massanvaihto KTM 
muutostöiden yhteydessä vuonna 1999. Maaperään jäi 
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puhdistustavoitteet ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia asemarakennuksen 
alle, mittarikentälle ja vanhalle säiliöalueelle sekä Merituulentien 
reunaan. Kaivannon rajaus on esitetty liitteen 2 karttapiirustuksessa.

Pilaantuneiden kohtien läheisyyteen asennettiin huokoskaasuputket ja 
mittarikentälle asennettiin orsiveden keräilykaivo.

Huokoskaasupuhdistus vuosina 2000–2005
Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksessä No YS 381/16.5.2000 
maaperän puhdistuksen tavoitepitoisuudeksi huoltoasemakiinteistön 
ulkopuoliselle maaperälle, huoltoasemarakennuksen alapuoliselle 
maaperälle ja maaperälle vähintään kolmen metrin etäisyydellä 
rakennuksen ulkoseinälinjoista oli asetettu helposti haihtuville 
hiilivedyille (bensiini) 100 mg/kg, bentseenille 0,5 mg/kg, 
etyylibentseenille 5 mg/kg, ksyleeneille 0,5 mg/kg, tolueenille 2 mg/kg ja 
MTBE:lle 5 mg/kg.

Muualla huoltoasemakiinteistöllä maaperän puhdistuksen 
tavoitepitoisuudeksi oli asetettu bentseenille 2,5 mg/kg ja MTBE:lle 
5 mg/kg siten, että helposti haihtuvien hiilivetyjen (bensiini) 
yhteenlaskettu kokonaispitoisuus alittaa 100 mg/kg.

Maaperää puhdistettiin huokoskaasupuhdistuksella elokuusta 2000 
marraskuuhun 2004. Talvisin puhdistus oli keskeytettynä putkien 
jäätymisen takia. Puhdistus lopetettiin, koska huokoskaasupitoisuudet 
alenivat ja rakennuksen sokkelin viereen ei saatu riittävää alipainetta. 
Puhdistuksella poistettiin maaperästä öljyhiilivetyjä 667 kg ja haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä 356 kg.

Alueella tehtiin huokoskaasupuhdistuksen jälkeen maaperätutkimuksia 
vuonna 2005, jolloin alueelta otettiin raskaalla kairauskalustolla 
maaperänäytteitä yhdeksästä tutkimuspisteestä (1–9) yhteensä 15 kpl. 
Tutkimuspisteistä kuusi (4–9) sijoittui jakeluasemakiinteistölle ja kolme 
(1–3) kiinteistön ja pohjoispuolella sijaitsevan kirkon väliselle alueelle. 
Tutkimuspisteiden sijainti on esitetty liitteen 3 karttapiirustuksessa.

14 näytteestä tutkittiin öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus PetroFlag-
kenttätestillä. Kolmesta näytteestä analysoitiin laboratoriossa 
öljyhiilivetyjen C6–C40 pitoisuudet sisältäen myös MTBE:n, TAME:n ja 
BTEX-yhdisteet.

Tutkimuspisteessä 4 syvyydellä 1,4 m todettiin öljyhiilivetyjen 
keskitisleitä (>C10–C21) 5 107 mg/kg. Pitoisuus ylittää valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon.

Tutkimuspisteestä 7 syvyydellä 2,2 m todettiin bensiinijakeita (C6–C10) 
261 mg/kg, öljyhiilivetyjen keskitisleitä (>C10–C21) 9 009 mg/kg, 
etyylibentseeniä 2,030 mg/kg, ksyleenejä 4,850 mg/kg. Todettu 
bensiinijakeiden pitoisuus ylittää alemman ohjearvon ja keskitisleiden 
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pitoisuus ylemmän ohjearvon. Etyylibentseenin ja ksyleenien 
summapitoisuus ylittää TEX-yhdisteiden kynnysarvon.

Orsiveden pumppaus ja tarkkailu
Huokoskaasupuhdistuksen käynnistyksen yhteydessä kesällä 2000 
aloitettiin orsiveden pumppaus. Orsiveden pumppaus on edelleen 
käynnissä (pumppu käynnistyy automaattisesti veden pinnan tason 
noustessa). Pumppauskaivon K32 sijainti on esitetty liitteen 4 
karttapiirustuksessa.

Pumppauskaivon veden hiilivetypitoisuuksia on seurattu vuodesta 2000 
lähtien. Veden haitta-ainepitoisuudet ovat vaihdelleen vuosien aikana. 
Esimerkiksi seurantavuosina 2019–2020 pumppauskaivosta otetuissa 
vesinäytteissä todettiin laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan 
ylittäviä pitoisuuksia haihtuvia hiilivetyjä C5–C10 (<10–162 µg/l), 
öljyhiilivetyjä C10–C21 (<25–2 190 µg/l) ja C22–C40 (<25–153 µg/l) sekä 
bensiinin lisäaineita (mm. MTBE (8,1–220 µg/l), TAME (<12,8–
40,2 µg/l) ja ETBE (<0,20–8,8 µg/l)).

Pumppauskaivosta otetuissa vesinäytteissä todettiin laboratorion 
analyysimenetelmän määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia bentseeniä (17 
µg/l), tolueenia (1,4 µg/l), ksyleenejä (70 µg/l) ja etyylibentseeniä (25 
µg/l) maaliskuussa 2019 otetuissa näytteissä. Tätä aiemminkaan 
pitoisuuksia ei ole välttämättä todettu jokaisella näytteenottokerralla tai 
edes vuosittain.

Vuosina 2019–2020 otetuissa näytteissä ei todettu laboratorion 
analyysimenetelmän määritysrajan ylittäviä TBA, DIPE- ja TAEE-
pitoisuuksia. TBA-, DIPE- ja TAEE-pitoisuuksia on määritetty vuodesta 
2012 alkaen. Tänä aikana ei ole todettu määritysrajan ylittäviä DIPE-
pitoisuuksia. Määritysrajan ylittäviä TBA-pitoisuuksia on todettu viimeksi 
vuonna 2018 ja TAEE-pitoisuuksia vuonna 2014.

Maaperä- ja orsivesitutkimukset vuonna 2019
Vuonna 2019 jakeluasemakiinteistölle tehtiin raskaalla kairakoneella 
yhdeksän maaperätutkimuspistettä (S1–S9), joista otettiin yhteensä 37 
maanäytettä. Lisäksi otettiin yksi vesinäyte (K1) säiliöalueen 
läheisyyteen asennetusta orsiveden tarkkailu- ja pumppauskaivosta 
(K32). Tutkimuspisteiden ja pumppauskaivon sijainnit on esitetty liitteen 
4 karttapiirustuksessa.

Kaikista maanäytteistä mitattiin haihtuvien hiilivetyjen suhteellista 
esiintymistä PID-mittarilla ja yhdeksästä maanäytteestä tutkittiin 
öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus PetroFlag-kenttätestillä. 
Laboratoriossa analysoitiin öljyhiilivedyt C10–C40 (10 näytettä) ja 
haihtuvat hiilivedyt C5–C10 sekä BTEX-yhdisteet ja bensiinin lisäaineet 
(muun muassa MTBE, TAME, ETBE ja TAEE) (10 näytettä).
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Vesinäytteestä analysoitiin laboratoriossa öljyhiilivedyt C10–C40 ja 
haihtuvat hiilivedyt C5–C10 sekä BTEX-yhdisteet ja bensiinin lisäaineet 
(muun muassa MTBE, TAME, ETBE ja TAEE).

PID–mittauksissa todettiin kohonneita (>10 ppm) haihtuvien hiilivetyjen 
suhteellisia määriä tutkimuspisteistä S3 ja S9 otetuista maanäytteistä. 
Korkein todettu haihtuvien hiilivetyjen suhteellinen määrä todettiin 
tutkimuspisteestä S9 3–4 m syvyydeltä otetusta maanäytteestä 
(140 ppm). Osasta tutkimuspisteistä S1, S2, S4 ja S5 otetuista 
maanäytteistä todettiin hieman kohonneita haihtuvien hiilivetyjen 
suhteellisia määriä (1–6 ppm). Kaikista maanäytteistä, joista tehtiin 
PetroFlag–kenttätesti, todettiin kenttämittarin ilmoitusrajan ylittäviä 
hiilivetyjen kokonaispitoisuuksia. Kahdesta maanäytteestä todettiin 
PetroFlag–kenttätestillä >300 mg/kg oleva kokonaishiilivetyjen pitoisuus 
(S3/2–3 m: 525 mg/kg ja S5/1–2 m: 1 129 mg/kg).

Tutkimuspisteessä S3 syvyydellä 2,0–3,0 m todettiin valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus 
bentseeniä (2,5 mg/kg). Myös MTBE:n ja TAME:n summapitoisuus 
(144 mg/kg) ylitti ylemmän ohjearvon. Alemmat ohjearvot ylittävänä 
pitoisuutena todettiin öljyhiilivetyjen keskitisleitä (C10–C21) (966 mg/kg), 
ksyleenejä (13 mg/kg) ja bensiinijakeita C5–C10 (163 mg/kg). 
Bensiinijakeiden C5–C10 pitoisuuteen sisältyy myös oksygenaattien ja 
BTEX-yhdisteiden pitoisuudet. TEX-yhdisteiden summapitoisuus 
(17 mg/kg) ylitti kynnysarvon.

Tutkimuspisteessä S5 syvyydellä 1,0–2,0 m todettiin ylemmän öljyarvon 
ylittävä keskitisleiden (C10–C21) pitoisuus (2 540 mg/kg).

Tutkimuspisteessä S9 syvyydellä 1,0–2,0 m todettiin alemman 
ohjearvon ylittävä bentseenin pitoisuus (0,62 mg/kg) ja kynnysarvon 
ylittävä TEX-yhdisteiden summapitoisuus (6,9 mg/kg). Syvyydellä 3,0–
4,0 m todettiin alemman ohjearvon ylittävä bentseenin pitoisuus 
(0,58 mg/kg) ja kynnysarvon ylittävä TEX-yhdisteiden summapitoisuus 
(4,4 mg/kg).

Vesinäytteessä K1 todettiin keskitisleitä C10-C21 (74 µg/l), raskaita 
jakeita C22-C40 (239 µg/l), tolueenia (1,3 µg/l), etyylibentseeniä (0,1 µg/l) 
sekä ksyleenejä (0,69 µg/l). Öljyhiilivetyjen C10-C40 summapitoisuus oli 
313 µg/l. Näytteessä ei todettu laboratorion analyysimenetelmän 
määritysrajan ylittäviä MTBE:n, TAME:n tai bentseenin pitoisuuksia.

Huokoskaasututkimukset vuonna 2019
Kiinteistöllä tehtiin loppuvuonna 2019 huokoskaasumittauksia 31 
tutkimuspisteestä (MIP-tutkimus). Tutkimuksen toteutusta ei ole kuvattu 
ilmoitusasiakirjoissa.

Ilmoitusasiakirjoissa esitetyn tutkimustulosten yhteenvedon perusteella 
suurin todettu MTBE-pitoisuus oli 480 µg/l, bentseenipitoisuus 440 µg/l, 
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tolueenipitoisuus 76,8 µg/l, etyylibentseenipitoisuus 58,0 µg/l, 
ksyleenien pitoisuus 170 µg/l, 1,2,4-trimetyylibentseenipitoisuus 
46,0 µg/l ja naftaleenipitoisuus 2,84 µg/l.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Kohteeseen on laadittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Arvioinnissa 
on huomioitu alueen tuleva maankäyttö (kiinteistön alueelle tori- ja 
pysäköintialue ja länsipuoliselle kiinteistölle asuin- ja liikerakentamista), 
ympäristöolosuhteet sekä todettujen haitta-aineiden ominaisuudet, 
pitoisuudet ja esiintyminen.

Arvioinnin tarkoituksena oli selvittää, voiko todetuista pitoisuuksista 
muodostua kulkeutumis-, terveys- tai ympäristöriskiä tulevassa 
käytössä. Lisäksi määritettiin suurimmat haitattomat pitoisuudet, joiden 
alittuessa riskiä ei tulevassa käytössä arvioida muodostuvan. 
Suurimmat haitattomat pitoisuudet määritettiin sekä viereisen kiinteistön 
liiketilan lähiympäristöön että muualle jakeluasemakiinteistölle.

Tarkasteltavat haitta-aineet
Ympäristöteknisessä tutkimuksessa vuonna 2019 MTBE:n, bentseenin 
ja öljyhiilivetyjen keskitisleiden C10-C21 todetut suurimmat pitoisuudet 
ylittivät ylemmän ohjearvon yhdessä näytteessä. Lisäksi bentseenin 
pitoisuus ylitti alemman ohjearvon kahdessa näytteessä, 
bensiinijakeiden C5-C10 pitoisuus yhdessä näytteessä ja keskitisleiden 
pitoisuus yhdessä näytteessä. Ksyleenien pitoisuus ylitti alemman 
ohjearvon yhdessä näytteessä.

Riskinarvioinnissa määritettiin suurimmat haitattomat pitoisuudet 
kohteessa todetuille haitta-aineille. Näin ollen tarkasteltaviksi haitta-
aineiksi valittiin MTBE, BTEX-yhdisteet sekä bensiinijakeet C5-C10, 
öljyhiilivetyjen keskitisleet C10-C21 ja raskaat öljyjakeet C21-C40. 
Kohteessa on todettu bensiinin oksygenaateista MTBE:n lisäksi myös 
TAME:ä. Bensiinin oksygenaatit ovat toistensa kaltaisia aineita, joista 
MTBE on veteen liukenevin ja ympäristössä kulkeutuvin, joten 
riskinarviossa keskityttiin MTBE:iin. MTBE:lle määritettyä suurimpaa 
haitatonta pitoisuutta voidaan käyttää kaikkien oksygenaattien 
yhteenlaskettuna haitattomana pitoisuutena.

Käsitteellinen malli
Tarkasteltavia haitta-aineita todettiin täyttömaakerroksen alapuolisen 
luonnonmaakerroksen pinnalla 1–3 metrin syvyydellä maanpinnasta. 
Bentseeniä todettiin myös hyvin märän siltti-/savikerroksen 
alapuolisessa hienon hiekan kerroksessa yhdessä tutkimuspisteessä.
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Kulkeutumisreitit
Kulkeutumisreitteinä tarkasteltiin kulkeutumista haihtumalla viereisen 
kiinteistön alimman kerrokseen liiketilan sisäilmaan. 

Ulkoilmaan haihtumista kohdekiinteistöllä ei tarkasteltu mahdollisena 
kulkeutumisreittinä, koska alueelle, jolla hiilivetyjen maksimipitoisuudet 
on todettu, tulee yli kahden metrin paksuiset täyttömaakerrokset. 
Maaperässä todetut hiilivedyt haihtuvat ulkoilmaan hitaasti, mitä 
edelleen hidastaa em. täyttömaakerrokset. Näin ollen hiilivetyjen ei 
arvioitu haihtuvan haitallisina pitoisuuksina ulkoilmaan. Lisäksi 
ulkoilmaan mahdollisesti haihtuvat pienet hiilivetypitoisuudet laimenevat 
nopeasti ulkoilmassa, joten ulkoilmaan ei arvioitu muodostuvan 
havaittavia hiilivetypitoisuuksia.

Pölyäminen ja pintavalunta eivät ole mahdollisia kulkeutumisreittejä 
pintamaan alapuolella sijaitseville haitta-aineille eikä niitä tarkasteltu 
oleellisina kulkeutumisreitteinä.

Kulkeutumista orsi-/pohjaveteen ja orsi-/pohjaveden mukana kohteen 
ulkopuolelle tarkasteltiin oleellisena kulkeutumisreittinä.

Altistusreitit ja altistujat
Suunnitellussa käytössä mahdollisia altistujia ovat torilla mahdollisesti 
työskentelevät henkilöt sekä viereisen liikekiinteistön työntekijät. 
Tarkasteltavia altistusreittejä ovat haitta-ainepitoisen sisä- ja ulkoilman 
hengitys. Haitta-aineet sijaitsevat tulevassa käytössä maaperässä 
vähintään puolen metrin syvyydessä, joten suora kosketus (maan 
nieleminen, ihokosketus) haitta-aineisiin ei ole mahdollinen altistusreitti. 
Kohteessa ei tulla viljelemään ravintokasveja, joten kasvien syönnin 
kautta tapahtuva altistuminen (ravinnon otto) ei ole mahdollinen 
altistusreitti. Alueen pohjavettä ei käytetä talousvetenä, joten 
pohjaveteen mahdollisesti liukenevat haitta-aineet eivät aiheuta 
terveyshaittaa.

Maanpintaa on kohteen alueella tarkoitus nostaa jopa useita metrejä. 
Pitoisuuksia on ympäristöteknisessä tutkimuksessa todettu 1–3 metrin 
syvyydessä alueella, jonka maanpinnan taso on nykyisin noin 
+2 m mpy. Tällä alueella maanpinta tulee olemaan +4,5–+5,5 m mpy, 
alueella tulee olemaan yli 2 metriä puhdasta maa-ainesta nykyisen 
maanpinnan tason päällä. Puistoalueella yli 2 metrin syvyydessä oleva 
maakerros ei ole enää ekologisesti merkittävää aluetta. Näin ollen 
kohteen eliöstöä ei tarkastella oleellisena altistujana. Mikäli haitta-
aineiden arvioidaan voivan kulkeutua merkittävinä pitoisuuksina 180 m 
etäisyydellä sijaitsevaan Gräsanojaan, ojan eliöstöä tarkastellaan 
altistujana.
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Suurimpien haitattomien pitoisuuksien määritys
Riskinarvioinnissa määritettiin maaperän suurimmat haitattomat 
pitoisuudet, joilla ei arvioinnin mukaan muodostu merkittävää haitta-
aineiden kulkeutumis-, terveys- tai ympäristöriskiä.

Kulkeutumisen ja altistuksen arvioinnissa käytettiin RISC 5.0–ohjelmaa. 
Suurimpia haitattomia pitoisuuksia määritettäessä selvitettiin maaperän 
haitta-ainepitoisuus, jolla keskimääräinen sisäilman haitta-ainepitoisuus 
säilyy alle haitta-aineelle asetetun, altistusajalla suhteutetun TCA-arvon. 
TCA-arvo (Tolerable Concentration in Air) kuvaa sallittua hengitysilman 
keskimääräistä haitta-aineen enimmäispitoisuutta pitkäaikaisessa 
altistuksessa.

Mikäli laskennan mukaan orgaanisille haitta-aineille ei ollut 
puhdistustarvetta, asetettiin maaperän puhdistustavoite sellaiseksi, jolla 
varmistetaan, ettei liikkuvaa faasia muodostu. Orgaanisten haitta-
aineiden osalta maaperän haitattomat pitoisuudet asetettiin 
jäännösfaasipitoisuutta hieman matalammalle tasolle pitoisuuteen, jolla 
liikkuvaa faasia ei vielä arvioida muodostuvan.

Laskennassa määritettiin maaperän suurimpien haitattomien 
pitoisuuksien perusteella haitta-aineiden kulkeutumista orsiveden 
mukana Gräsanojaan 180 m etäisyydelle kohteesta. Laskennallisesti 
Gräsanojaan ei kulkeudu haitta-aineita vertailuarvot ylittävinä 
pitoisuuksina, kun ksyleenien pitoisuudeksi asetettiin 150 mg/kg.

Taulukossa 1 on esitetty kohteen maaperälle terveys- ja ympäristöriskin 
perusteella määritetyt suurimmat haitattomat pitoisuudet. 

Taulukko 1. Suurimmat haitattomat pitoisuudet liiketilan 
lähiympäristössä ja muualla kohdekiinteistöllä.

Maaperän suurin haitaton pitoisuus [mg/kg]Haitta-aine
Liiketilan lähiympäristö (yli 
5 m etäisyys ulkoseinästä)

Muu kohdekiinteistö

AL C5–C6 3,3 7,1
AL C6–C8 5 11
AL C8–C10 19 1 500 (f)
AL C10–C12 3 500 (f) 3 500 (f)
AL C12–C16 3 500 (f) 3 500 (f)
AL C16–C35 8 000 (f) 8 000 (f)
AR C8–C10 90 190
AR C10–C12 110 3 500 (f)
AR C12–C16 3 500 (f) 3 500 (f)
AR C16–C21 3 500 (f) 3 500 (f)
AR C21–C35 8 000 (f) 8 000 (f)
C5–C10 1 500 (f) 1 500 (f)
C10–C21 3 500 (f) 3 500 (f)
C21–C40 8 000 (f) 8 000 (f)
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Maaperän suurin haitaton pitoisuus [mg/kg]Haitta-aine
Liiketilan lähiympäristö (yli 
5 m etäisyys ulkoseinästä)

Muu kohdekiinteistö

Bentseeni 1,3 3,4
Tolueeni 45 <f
Etyylibentseeni 300 <f
Ksyleenit 150 150
MTBE 13 26

AL Öljyhiilivetyjen alifaattiset jakeet
AR Öljyhiilivetyjen aromaattiset jakeet
(f) Faasinmuodostuksen perusteella määritetty haitaton pitoisuus.
<f Tolueenin ja etyylibentseenin haitaton pitoisuus määräytyy 
bensiinihiilivetyjen faasinmuodostuksen mukaan.

Vertailu todettuihin pitoisuuksiin
Vuonna 2019 toteutetun ympäristöteknisen tutkimuksen yhteydessä 
otetuissa näytteissä todettiin suurimpien haitattomien pitoisuuksien 
ylitys MTBE:n todetun maksimipitoisuuden osalta. Maksimipitoisuus 144 
mg/kg (MTBE + TAME) todettiin savessa, josta kulkeutuminen ja 
haihtuminen on vähäisempää, kuin riskinarvioinnin laskennassa 
käytetystä hiekasta.

Bentseenin maksimipitoisuus 2,5 mg/kg alittaa määritetyt haitattomat 
pitoisuudet (3,3 ja 7,1 mg/kg). Myös TEX-yhdisteiden todetut 
maksimipitoisuudet alittavat niille määritetyt haitattomat pitoisuudet. 

Korkein todettu bensiinijakeiden C5–C10 pitoisuus oli 163 mg/kg ja 
keskitisleiden C10–C21 pitoisuus 2 540 mg/kg. Tutkimuksen yhteydessä 
ei tehty öljyhiilivetyfraktiointia. Näin ollen ei voida poissulkea sitä, että 
suurimmat haitattomat pitoisuudet ylittyisivät alifaattisten C5–C10 
-jakeiden ja aromaattisten C8-C12 –jakeiden osalta. Jakeiden pitoisuudet 
voidaan tarkistaa puhdistus- tai muutostöiden yhteydessä.

Puhdistustarve
Riskitarkastelussa määritettiin kohteen maaperässä todetuille haitta-
aineille suurimmat haitattomat pitoisuudet, joiden alittuessa haitta-
ainepitoisuuksista ei arvioida muodostuvan riskiä kohteen tulevassa 
käytössä. Pitoisuudet määritettiin erikseen viereisen kiinteistön liiketilan 
lähiympäristöön sekä muulle kohdekiinteistön alueelle.

Kohdealueella on todettu MTBE:n pitoisuus, 144 mg/kg, joka ylittää sille 
määritetyn suurimman haitattoman pitoisuuden, 26 mg/kg. Näin ollen on 
mahdollista, että korkeimmista todetuista haitta-ainepitoisuuksista 
aiheutuu suunnitellussa käytössä hajuhaittoja viereiselle kiinteistölle 
rakennettavan rakennuksen liiketilaan, joten kohteen maaperä 
luokitellaan näiltä osin pilaantuneeksi.
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Riskinarvioinnin perusteella kohteessa on pilaantuneen maaperän 
puhdistustarve, mikäli naapurikiinteistölle rakennetaan suunnitelman 
mukaisesti liiketiloja. Mikäli kohdekiinteistön tai naapurikiinteistön 
maankäyttö muuttuu suunniteltua herkemmäksi, tulee maaperän 
pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi tarkistaa.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen
Maaperän puhdistusmenetelmänä käytetään suorainjektoinnilla 
toteutettavaa kemiallista hapetusta, jossa maaperään ja orsiveteen 
injektoidaan natriumpersulfaattia sisältää hapetinkemikaalia (Klosur SP) 
Aktivaattorina käytetään 25 % natriumhydroksidiliuosta.

Injektointipisteet (48–50 kpl) kohdistetaan niille alueille, joilla esiintyy 
eniten puhdistuksen kannalta kriittisiä haitta-aineita eli MTBE:ä ja 
bentseeniä. Tärkeimmät alueet ovat huoltamorakennuksen ja 
jakelukatoksen pohjoispuoli/niiden välinen alue ja jakelukatoksen etelä- 
ja itäpuoli. Injektoinnit toteutetaan alueelle noin 4 × 4 metrin ruudukolla, 
koska injektoinnin vaikutussäteen (ROI) arvioidaan olevan 2,5 metriä 
(pisteiden etäisyys 5 metriä) ja limitykseksi on määritetty 20 %. Kaikkein 
kriittisimmillä alueilla (joilla on todettu suurimmat haitta-ainepitoisuudet) 
injektoidaan tätäkin tiheämmin, jotta varmistutaan mahdollisimman 
kustannustehokkaasta puhdistuksesta. Kemikaali injektoidaan 
pitoisuudeltaan noin 5–15 % persulfaatti-liuoksena. Pitoisuutta voidaan 
säätää esiintyvien haitta-aineiden ja niiden pitoisuuksien perusteella 
injektiopistekohtaisesti. Alustava injektointikartta on liitteenä 5.

Kemikaali injektoidaan alueella pääasiassa noin 2,5–4 metrin syvyydelle 
(1,5 metrin kerrospaksuus) maan pinnasta. Jakelukatoksen ja 
huoltamorakennuksen väliselle alueelle kemikaalia injektoidaan noin 
2,5–5,5 metrin syvyydelle (3,0 metrin kerrospaksuus).

Injektointi suoritetaan kussakin injektiopisteessä (etukäteen 
koordinaattien perusteella mitatut ja merkityt pisteet) ylhäältä alaspäin. 
Mikäli jossakin pisteessä kalliopinta tulee yllättäen odotettua 
aikaisemmin vastaan, voidaan injektointia tällöin tehdä myös ylöspäin 
mentäessä. Jokaiselle pisteelle määritetään etukäteen koordinaattien 
lisäksi muut injektioparametrit, kuten kemikaalimäärät ja injektoinnin 
aloitus- ja lopetussyvyydet (m mpy). Nämä tiedot määritellään 
erillisessä injektiosuunnitelmassa, joka laaditaan ennen injektointien 
aloitusta. 

Koska injektoitava maaperä on kohteessa hyvin tiivistä (siltti/savi) ja 
injektointi aloitetaan heti täyttömaakerroksen alapuolelta, voidaan 
kemikaalin ylösnousua välttää asentamalla maahan työ-/maaputki savi-/ 
silttikerrokseen saakka. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, mikäli 
kemikaali imeytyy hyvin maaperään. Kemikaalin imeytymiskykyä 
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maaperään seurataan injektointityön aikaisella injektiopaineiden 
seurannalla.

Kemikaalin imeytymiseen voidaan lisäksi vaikuttaa injektointinopeutta 
(kemikaalin virtaamaa) säätelemällä.

Injektointityö työmaalla tapahtuu vaiheittain siten, että vain osa pihasta 
kerrallaan on työmaa-alueena. Suunniteltu laitteistojen sijoittuminen ja 
injektointien vaiheistus kiinteistöllä on esitetty liitteen 6 kuvissa.

In situ puhdistuksen laadun/onnistumisen todentaminen

In situ puhdistuksen onnistumista voidaan arvioida puhdistuksen jälkeen 
tehtävällä maaperänäytteenotolla ja näytteiden haitta-ainepitoisuuksien 
analysoinnilla. Maaperänäytteenotto tehdään noin 3–9 kk kuluttua 
injektoinneista.

Tutkimustuloksia verrataan ennen puhdistusta (vuonna 2019) 
todettuihin haitta-ainepitoisuuksiin sekä puhdistuksen tavoitearvoihin.

In situ puhdistuksen haitallisten ympäristövaikutusten arviointi 

In situ puhdistus toteutetaan kemiallisella hapetuksella, jossa 
hapettavana kemikaalina toimii natriumpersulfaatti. Natriumpersulfaatti 
on vesiliukoinen ja siitä vapautuu lopputuotteena hapetusreaktion 
jälkeen natrium- ja sulfaatti-ioneja. Persulfaatti-ioni aktivoidaan 
(muutetaan radikaalimuotoon) emäksellä (NaOH), josta myös vapautuu 
pohjaveteen natriumioneja. Koska olosuhteet ovat hapettavat, on 
todennäköistä, että maaperässä olevat metalli-ionit hapettuvat 
korkeamman hapetusasteen ioneiksi. Kromia (Cr6+) lukuun ottamatta 
kaikki raskasmetallit ovat niukkaliukoisempia korkeammalla 
hapetusluvulla, minkä seurauksena metallien vesiliukoisuus pienenee ja 
metallien kulkeutumisriski alueella pienenee. Koska alueen maaperässä 
ei tiettävästi ole kohonneita kromipitoisuuksia, ei hapetuksesta aiheudu 
ympäristöriskiä liukenevan kromin vuoksi. 

Hapettimen korrodoivia vaikutuksia on arvioitu kemikaalitoimittajalta 
saatujen tietojen perusteella ja ne on todettu heidän tekemissään 
korroosiokokeissa vähäisiksi käytettäessä emäsaktivointia 
aktivointitapana. Jopa helposti korrodoituvan hiiliteräksen on todettu 
kestävän emäksisen persulfaatin altistusta. Tämän perusteella voidaan 
todeta metallisäiliöiden korroosion olevan epätodennäköistä. 

Mikäli säiliöt on pinnoitettu (kuten yleensä ovat) lasikuidulla tai 
muovisekoitteilla, on korroosio vielä tätäkin epätodennäköisempää. 

Alueen maaperässä kulkevat sähkö-/tietoliikennekaapelit ovat PVC-
seospinnoitteisia, vesi- ja viemäriputket ovat PVC:a (polyvinyylikloridi) 
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tai PP:a (polypropeeni), jotka molemmat kestävät hyvin altistumista 
persulfaatti-liuokselle.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Kaikki työmaan prosessit, kuten työmaatilat, kemikaalien 
varastointikontit, prosessilaitteet yms. sijoitetaan aidatun alueen 
sisäpuolelle. Varoetäisyytenä (aitojen etäisyys) paineellisiin 
kemikaalilinjoihin on viisi metriä.

Työmaalla tapahtuvasta puhdistusurakasta kerrotaan työmaataululla 
sekä asianmukaisilla varoituskylteillä (työmaa-alue, pääsy kielletty).

Työvaiheiden mahdolliset riskit ja kemikaalien 
käyttöturvallisuustiedotteet koulutetaan työmaan työntekijöille ennen 
töiden aloitusta. Työntekijät käyttävät asiaan kuuluvaa työvaatetusta 
(huomiovärein varustettu vaatetus) ja henkilösuojaimia (silmäsuojaimet, 
suojakäsineet ja vaatetus (tarvittaessa)). Laitteissa on roiskesuojaimet, 
kohdepoistot pölyille ja höyryyntyville kaasuille liuosvalmistuspisteissä. 
Työmaalla on ensiapuvälineet.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Injektoinneista laaditaan erillinen injektioraportti, joka toimitetaan 
tilaajalle sähköisessä muodossa. Raportissa esitetään vähintään 
sanallinen kuvaus suoritetuista töistä, injektoidun kemikaalin (kg) ja 
kemikaaliliuoksen määrä (l) yhteensä ja injektiopisteittäin, 
injektiokartta/taulukko toteutuneista injektiopisteistä (koordinaatit, 
aloitus-/lopetussyvyys, injektoidut kemikaalimäärät, injektiometrit).

Mahdollisista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportit viikon kuluessa 
tapahtumasta. Raportti toimitetaan tilaajalle sähköisessä muodossa. 
Raportissa esitetään vähintään sanallinen kuvaus poikkeamasta ja 
siihen johtaneista syistä, poikkeamasta aiheutuneet vahingot prosessille 
ja ympäristölle, korjaavat toimenpiteet ja toimenpiteet poikkeaman 
toistumisen estämiseksi. 

Työmaan muut, vähäpätöisemmät tapahtumat (vierailut, laiterikot, 
viivästykset tms.) raportoidaan työmaapäiväkirjaan.

Asianosaisen kuuleminen
Uudenmaan ELY-keskus varasi 9.6.2021 päivätyllä kirjeellään 
kiinteistön 49–15–37–3 omistajille (Olarinristi 2 Vuokra Oy, Olarinristi 3 
Vuokra Oy, Olarinristi 2 Gryndi Oy, Olarinristi ARA Oy, Olarinristi 3 
Gryndi Oy, Olarinristi Pysäköinti Oy ja Kiinteistö Oy Espoon 
Niittykummun Riihitonttu) mahdollisuuden esittää vastineensa 
ilmoitusasiakirjoista. 
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Vastine toimitettiin Uudenmaan ELY-keskukselle 23.6.2021. 
Vastineessa kiinteistön omistajat edellyttivät, että pilaantuneen 
maaperän puhdistustyöt ja haitattomien pitoisuuksien arviointi tehdään 
kiinteistöllä 49–15–37–1 siten, että maaperästä ei aiheudu ongelmia tai 
riskejä kiinteistön 49–15–37–3 omistajille tai käyttäjille.

Uudenmaan ELY-keskus varasi 28.6.2021 päivätyllä kirjeellään Oy 
Teboil Ab:lle mahdollisuuden antaa vastineensa kiinteistön 49–15–37–3 
omistajien antamasta vastineesta. Oy Teboil Ab ei antanut vastinetta.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Oy Teboil Ab:n ilmoituksen, 
joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Espoossa 
osoitteessa Rälssitilankuja 2 sijaitsevalla kiinteistöllä 49–15–37–1 ja 
hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1. Maaperä on puhdistettava siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Puhdistuksen toteutus
2.1. Puhdistus on toteutettava kemialliseen hapetukseen perustuvalla 

in situ –puhdistusmenetelmällä. Puhdistuksesta ei saa aiheutua 
haitta-aineiden leviämistä laajemmalle maaperässä, orsivedessä 
tai huokosilmassa eikä muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai 
ympäristölle.

2.2. Ennen injektointeja on laadittava erillinen injektointisuunnitelma, 
joka on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

2.3. Puhdistustoimenpiteiden riittävyyden arvioimiseksi on tehtävä 
edustava maaperä-, orsivesi- ja huokosilmatutkimus viimeistään 
yhdeksän kuukauden kuluttua injektoinneista. Tutkimuksista on 
laadittava tutkimussuunnitelma, joka on toimitettava 
hyväksyttäväksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi 
viikkoa ennen tutkimuksen toteuttamista.

2.4. Puhdistustoimenpiteiden riittävyys sekä maaperään, orsiveteen 
ja/tai huokosilmaan mahdollisesti jäävien haitta-aineiden 
aiheuttamat terveys-, ympäristö- ja kulkeutumisriskit on arvioitava 
seikkaperäisesti puhdistustoimenpiteiden jälkeen. Arviointi on 
liitettävä määräyksessä 5.4. edellytettyyn loppuraporttiin.
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Alueen yleinen hoito ja järjestys
3. Työmaa-alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän 

puhdistuksesta kertovin kyltein.

Puhdistuksen aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta 
aiheudu haittaa tai vaaraa puhdistettavalla alueella tai sen 
lähistöllä oleskeleville. 

Päätöksen voimassa olo
4. Päätöksen määräysten 1., 2.1.–3. ja 5.1.–5.5. mukaiset toimenpiteet 

on toteutettava 31.10.2026 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 
tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
toimitettava tiedoksi myös Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
5.1. 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 Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen injektointitöiden 
aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava 
injektiotöiden lopettamisajankohta.

5.2. Mikäli tutkimus- ja puhdistustyön aikana todetaan muita kuin 
aiemmissa tutkimuksissa todettuja haitta-aineita, injektointitöiden 
toteutuksessa esiintyy ongelmia sekä muista poikkeuksellisista 
tilanteista tai puhdistussuunnitelman mahdollisista 
muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden 
sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

5.3. Jos haitta-aineita todetaan kulkeutuneen naapurikiinteistölle 49–
15–37–3, on asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-
keskukselle, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ja kyseisen alueen maanomistajalle jatkotoimenpiteiden 
sopimiseksi.

5.4. Injektointitöiden aikana on pidettävä kirjaa käytettävien 
kemikaalien määristä, injektointipisteistä- ja injektointisyvyyksistä, 
injektointien aikana tehtävistä havainnoista sekä mahdollisista 
häiriötilanteistä ja muista suunnitelmista poikkeamisista. 

Injektointitöistä on laadittava injektointiraportti, joka on 
toimitettava tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon 
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kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden 
kuluessa injektointitöiden päättymisestä.

5.5. Puhdistuksen päättymisen jälkeen on tehtävä loppuraportti, jossa 
esitetään tiedot puhdistuksen toteuttamisesta, kuvaus mittaus-, 
näytteenotto- ja analyysimenetelmistä, yhteenveto mittaus- ja 
analyysituloksista, selvitys käytetyllä puhdistusmenetelmällä 
saavutetusta maaperän puhdistumisesta ja arvio maaperästä 
poistettujen haitta-aineiden kokonaismäärästä.

Loppuraportissa on esitettävä seikkaperäinen arvio maaperään, 
orsiveteen tai huokosilmaan mahdollisesti jäävien haitta-aineiden 
aiheuttamista terveys- ja ympäristöriskeistä sekä tarvittaessa 
jatkotoimenpide-esitys.

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden 
kuluessa määräyksen 2.4. mukaisten tutkimusten 
laboratorioanalyysitulosten valmistumisesta.

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.–5.5.)

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.–3., 5.2. ja 5.3.)

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 
yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän 
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ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai 
useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.

Kiinteistöllä harjoitetaan polttoaineiden jakelutoimintaa. Maaperässä on 
todettu kohonneita pitoisuuksia bensiini- ja öljyhiilivetyjä. 
Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä säädetyt bensiini- ja 
öljyhiilivetyjen kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot on 
esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Bensiini- ja 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   
Bensiinijakeet (>C5–C10) 100 500
Bentseeni 0,02 0,2 1
Tolueeni 5 25
Etyylibentseeni 10 50
Ksyleenit 10 50
TEX-yhdisteet 1
MTBE+TAME 0,1 5 50

Päätöksessä on edellytetty maaperä puhdistettavaksi siten, ettei haitta-
aineista voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Päätöksessä ei ole hyväksytty ilmoitusasiakirjoissa esitettyjä 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin perustuvia 
puhdistuksen tavoitepitoisuuksia. Pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arviointi perustuu vain vuonna 2019 tehdyn 
maaperätutkimuksen tuloksiin eikä siinä ole huomioitu esim. aiempia 
maaperän ja orsiveden tutkimustuloksia. Huokosilmamittaukset on tehty 
alueella vasta riskinarvioinnin laatimisen jälkeen eikä niitä siten ole voitu 
huomioida arvioinnissa, vaikka arvioinnissa todettiinkin merkittäväksi 
kulkeutumisreitiksi haitta-aineiden kulkeutuminen sisäilmaan. 
Riskinarvioinnin tulisi ensisijaisesti perustua tarkoituksenmukaisiin ja 
kattaviin tutkimustuloksiin, joita teoreettinen laskenta voi tukea. 
(Määräys 1.)

Puhdistus on edellytetty tehtäväksi ilmoitusasiakirjoissa 
puhdistusmenetelmäksi esitetyllä in situ-puhdistusmenetelmällä. 
(Määräys 2.1.)

Ennen injektointeja on laadittava erillinen injektointisuunnitelma, joka 
on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 172 §:ssä säädetään valvontaviranomaisen 
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tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. (Määräys 
2.2.)

Päivitetty injektointisuunnitelma on toimitettu ELY-keskukselle 
5.8.2021.

Injektointien jälkeisellä näytteenotolla todennetaan in situ -
puhdistuksen tulos ja vaikutus maaperän haitta-ainepitoisuuksiin. 
Tutkimustulokset toimivat lähtötietoina puhdistustoimenpiteiden 
riittävyyden arvioinnille. Arviointi on edellytetty tehtäväksi, koska 
esitettyjä puhdistustavoitteita ei ole voitu hyväksyä 
ilmoitusasiakirjoissa esitettyyn riskinarviointiin liittyvien puutteiden 
vuoksi. Luotettava riskinarviointi edellyttää riittävän kattavaa 
tutkimustietoa ympäristön eri osa-alueista ja niiden haitta-
ainepitoisuuksista. Puhdistuksen jälkeisen arvioinnin avulla saadaan 
ajantasainen käsitys maaperän, orsiveden ja huokosilman tilasta ja 
haitta-aineiden aiheuttamasta vaarasta ja haitasta ympäristölle ja 
terveydelle. (Määräykset 2.3. ja 2.4.)

Määräykset 2.3. ja 2.4. on annettu myös viranomaisvalvonnan 
kannalta.

Työmaa-alue edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, 
jotta työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille 
tahoille ja jotta estetään asiattomien työmaa-alueelle. (Määräys 3.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. In situ -puhdistukseen liittyvät injektoinnit on tarkoitus 
tehdä vuonna 2021 ja puhdistuksen onnistumiseen liittyvät tutkimukset 
3–9 kuukauden kuluttua injektoinneista. 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 4.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §: n mukaan lain 
täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja 
tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin 
menetelmin. (Määräykset 2.1.–2.4. ja 5.1.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 5.1.–5.4. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Injektiotöiden aloituksesta on ilmoitettu ELY-keskukselle 3.8.2021 ja 
lopetuksesta 9.9.2021.
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Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. injektointeja ei pystytä toteuttamaan suunnitelmien 
mukaan, maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, haitta-aineita 
todetaan aiempaa korkeampina pitoisuuksina tai haitta-aineita on 
kulkeutunut arvioitua laajemmalle. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen 
voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. 
(Määräykset 5.2. ja 5.3.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt injektointi-, 
näytteenotto- ja muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 5.4. ja 5.5.)

Injektointiraportti on toimitettu Uudenmaan ELY-keskukselle 27.9.2021.

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 
191, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 2 090 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 
(1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän 
päätöksen käsittelyyn kului 38 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 
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maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä 
olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Oy Teboil Ab
Sari Brusila (sähköisesti)

Tiedoksi
Doranova Oy, Mikko Myllymäki (sähköisesti)
Kiinteistön 49–15–37–3 omistajat (sähköisesti)
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

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

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 
ylitarkastaja Elina Kerko ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna Valkeapää.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Vuoden 1999 massanvaihtokaivannon rajaus
Liite 3. Vuoden 2005 tutkimuspisteiden sijainti
Liite 4. Vuoden 2019 tutkimuspisteiden ja pumppauskaivon sijainnit 
Liite 5. Alustava injektiokartta
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Liite 6. Suunniteltu laitteistojen sijoittuminen ja injektointien vaiheistus 
Liite 7. Valitusosoitus
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Liite 7. ELY-keskuksen päätökseen 15.10.2021, UUDELY/5686/2021

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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