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

Ilmoituksen tekijän nimi
Osuuskauppa Varuboden–Osla Handelslag
PL 2195
00088 S-Ryhmä

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Hangossa osoitteessa Santalantie 12. 
Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on 78-4-
464-9. Kiinteistön omistaa ilmoituksen tekijä.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Kiinteistöllä sijaitsee polttonesteen jakeluasema, jonka toiminta päättyi 
30.6.2020. Kiinteistön itäosaan jäi vuonna 2006 tehdyn pilaantuneen 
maaperän puhdistuksen yhteydessä tavoitetasot ylittäviä maa-aineksia 
lähelle jakeluaseman rakenteita. Kiinteistöllä tullaan tekemään 
jakeluaseman ja siihen liittyvien rakenteiden purkutöitä loppuvuodesta 
2021.

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) 7.10.2021.

Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta kiinteistöllä
Kiinteistöllä aloitettiin polttoaineiden jakelu 1960-luvulla. Aiemmin 
kiinteistöllä toimi Esso-huoltoasema, joka purettiin vuonna 2002 ja 
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alueelle rakennettiin kylmäasema (Esso Express ja myöhemmin ABC). 
Jakeluasematoiminta loppui kesällä 2020.

Jakeluasemaan liittyen alueella on mittarikenttä, säiliöalue (bensiini, ja 
diesel, yhteensä kaksi maanalaista polttoainesäiliötä) ja täyttöpaikka 
toisen mittarikorokkeen päässä. Mittarikentän itäpuolella on öljynerotin.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Kiinteistö rajautuu lännessä Santalantiehen, etelässä Lasitehtaankatuun 
sekä idässä ja pohjoisessa päivittäistavarakaupan kiinteistöön. 
Santalantien toisella puolella on asuinrakennuksia. Lähin asuinrakennus 
sijaitsee noin 40 metrin etäisyydellä kiinteistöstä. Kiinteistön itä- ja 
eteläpuolella on yritystoimintaa.

Kiinteistön välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelukohteita. 
Lähin suojeltu alue on Tammisaaren ja Hangon saariston ja 
Pohjanlahden merensuojelualue (Natura2000) noin 1,7 kilometrin 
etäisyydellä kiinteistöstä kaakkoon.

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

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Maanmittauslaitoksen ylläpitämän karttapalvelun mukaan kohteen 
maaperä on hiekkaa. Karttatarkastelun perusteella kohteen maanpinta 
on noin tasolla + 8 m mpy.

Aiempien maaperätutkimusten ja -puhdistusten perusteella alueen 
maaperä on neljän metrin syvyyteen täyttöhiekkaa ja soraa, joiden 
alapuolella on silttikerros.

Kiinteistön keskiosassa on kalliokohouma noin kolmen metrin 
syvyydellä maanpinnasta. Liikekiinteistön alueella kallio on noin kuuden 
metrin syvyydellä maanpinnasta.

Kiinteistö sijaitsee Hangon 1-luokan pohjavesialueella (0107801), mutta 
on vedenottamoiden pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. 
Alueella on neljä vedenottamoa, joista lähin (Ampumaradan 
vedenottamo) sijaitsee noin 780 metriä kiinteistöstä kaakkoon. 
Pohjaveden pinnantaso on noin neljän metrin syvyydellä maanpinnasta. 
Alueella sijaitsee pohjavesiputkia, joista mitattujen 
pinnankorkeustietojen perusteella arvioitu pohjaveden virtaussuunta on 
itään/kaakkoon.

Kiinteistön piha-alue on kokonaan asfaltoitu. Mittarikentän ja 
täyttöpaikan pintavedet johdetaan öljynerottimen kautta kunnan 
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viemäriverkostoon. Lähin pintavesi (meri) on noin 850 metriä 
kiinteistöstä etelään sijaitseva Suomenlahti.

Aiemmat viranomaispäätökset ja lausunnot

 Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös No YS 1192/7.10.2002 
(0196Y0176), joka koski pilaantuneen maaperän puhdistamista 
massanvaihdolla.

 Uudenmaan ELY-keskuksen 11.11.2010 päivätty lausunto 
lappuraporttien ja jälkitarkkailuraportin tarkastamisesta 
(UUDELY/875/07.00/2010).

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Hangon huoltoasema H225, Maaperäsaneerauksen loppuraportti. 
PTI-Soil Oy, 11.12.2002.

 Oy Esso Ab, Massanvaihto- ja lisätutkimusraportti, Kiinteistö 
huoltoaseman vieressä, Santalantie 12, 10960 Hanko. Golder 
Associates Oy, 13.4.2007.

 Varuboden Hanko Santalantie, Seurantaraportti 2020. Golder 
Associates Oy, 25.2.2021.

 Raportti, Varuboden ABC Hanko, Pilaantuneen maaperän 
kunnostuksen yleissuunnitelma, Osuuskauppa Varuboden–Osla 
Handelslag. Golder Associates Oy, 7.10.2021.

Pilaantumista koskevat tiedot

Maaperän puhdistustoimenpiteet vuosina 2002 ja 2006
Uudenmaan ympäristökeskus antoi 7.10.2002 päätöksen No YS 1192 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta massanvaihdolla 
huoltoaseman muutostöiden yhteydessä. Kohteessa toteutettiin 
maaperän puhdistusta kahdessa vaiheessa vuosina 2002 ja 2006.

Päätöksessä asetettiin puhdistuksen tavoitepitoisuudet seuraavasti:

 Rakennettavan uuden huoltoasemarakennuksen kohdalta ja 
vähintään kolmen metrin etäisyydeltä rakennuksen ulkoseinälinjasta 
on poistettava maa-aines, joka sisältää mineraaliöljyä yli 300 mg/kg 
ja/tai helposti haihtuvia hiilivetyjä (bensiini) yli 100 mg/kg ja/tai 
bentseeniä yli 0,06 mg/kg ja/tai tolueenia yli 2 mg/kg ja/tai 
etyylibentseeniä yli 5 mg/kg ja/tai ksyleenejä yli 0,5 mg/kg ja/tai 
MTBE:ä yli 5 mg/kg sekä bensiini- ja öljyhiilivedyille haiseva maa-
aines. 
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 Muualta kiinteistön alueelta on poistettava maa-aines, joka sisältää 
mineraaliöljyä yli 300 mg/kg ja/tai helposti haihtuvia hiilivetyjä 
(bensiini) yli 100 mg/kg ja/tai bentseeniä yli 0,5 mg/kg ja/tai tolueenia 
yli 2 mg/kg ja/tai etyylibentseeniä yli 5 mg/kg ja/tai ksyleenejä yli 0,5 
mg/kg ja/tai MTBE:ä yli 5 mg/kg.

Ensimmäinen massanvaihto toteutettiin 7.–28.10.2002. Työn 
yhteydessä polttoaineen jakeluun liittyvät rakenteet ja laitteet sekä 
huoltoasemarakennus purettiin. Loppuraportin mukaan kiinteistöltä 
poistettiin yhteensä 1 735,40 tonnia pilaantuneita maa-aineksia. 
Puhdistuksen tavoitetasot ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia jäi 
öljynerottimen kaivannon seinämään kiinteistön itäpuolella sijaitsevan 
naapurikiinteistön 78-4-464-16 alueelle.

Naapurikiinteistöllä 78-4-464-16 jatkettiin pilaantuneen maaperän 
puhdistusta massanvaihdolla 7.9.–19.10.2006. Loppuraportin mukaan 
pilaantuneita maa-aineksia poistettiin yhteensä 3 509 tonnia. Kaivannon 
länsiseinämään sekä kaivannon koillisosaan lähelle rakennusta jäi maa-
ainesta, jonka öljyhiilivetypitoisuudet ylittivät puhdistuksen tavoitetasot. 
Öljyiset seinämät eristettiin HDPE-kalvolla täyttömaista. Alueiden 
sijainnit ja poikkileikkaukset on esitetty liitteessä 2.

Puhdistuksen tavoitetasot ylittävien alueiden laajuuksien selvittämiseksi 
tehtiin tammikuussa 2007 kairatutkimuksia (tutkimuspisteiden sijainnit 
on esitetty liitteessä 2.) seuraavasti:

 Kaivannon länsiseinän ja kylmäaseman väliin tehtiin kolme 
tutkimuspistettä (S1005, S1006 ja S1008). Näissä pisteissä todettiin 
2–4 metrin syvyydellä maanpinnasta korkeita öljyhiilivetypitoisuuksia 
(maks. 14 000 mg/kg). Yli puolet öljyhiilivedyistä koostui jakeista C4–
C21. Lähimpänä kylmäasemaa olevassa pisteessä S1008 todettiin 
korkeita öljyhiilivetypitoisuuksia aina kallion pintaan, syvyydelle 5,4 m 
asti. Tämän perusteella alueelle jäi noin 270 m3 tavoitetasot ylittävää 
maa-ainesta. Maassa on öljyhiilivetyjä keskimäärin noin 
3 800 mg/kg, jolloin öljyhiilivetyjen kokonaismääräksi tulee noin 
1 900 kg.

 Kaivannon koillisseinämän ja rakennuksen väliin tehtiin viisi 
tutkimuspistettä (S1001–S1004 ja S1007). Lisäksi tehtiin kolme 
vinokairausta (45° kulmassa) ulottuen rakennuksen alle. Näytteissä 
ei todettu kenttätestien tai laboratorioanalyysien perusteella 
tavoitepitoisuudet ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Tämän 
perusteella alueelle jäi noin 28 m3 tavoitetasot ylittävää maa-ainesta. 
Maassa on öljyhiilivetyjä keskimäärin noin 5 500 mg/kg, jolloin 
öljyhiilivetyjen kokonaismääräksi tulee noin 140 kg.
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Maaperätutkimukset vuonna 2015
Jakeluaseman alueella tehtiin toiminnan ympäristöluvassa edellytettyjä 
muutostöitä syksyllä 2015. Muutostöiden aikana tarkkailtiin kaivumaiden 
haitta-ainepitoisuuksia (S1–S5) mittarikentän alueelta kalvon päältä 
poistetuista maista. Laboratorioanalyyseissä ei todettu valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia 
bensiini- tai öljyhiilivetyjä. Työn yhteydessä alueelle asennettiin 
ympäristöluvan mukaisesti viisi huokosilmaputkea (M1–M5). 
Näytepisteiden ja huokosilmaputkistojen sijainnit on esitetty liitteen 3. 
karttapiirustuksessa.

Pohjavesitarkkailu
Kiinteistöllä ja sen läheisyydessä sijaitsee yhteensä seitsemän 
pohjavesiputkea (P1–P7), joiden sijainnit on esitetty liitteen 4. 
karttapiirustuksessa. Lisäksi jakeluaseman alueella sijaitsee kaksi 
tarkkailukaivoa (K1 ja K2), joiden sijainnit on esitetty liitteessä 3.

Putkista P1 ja P3 pohjaveden laatua on tarkkailut vuosina 2003–2020, 
putkesta P2 vuosina 2003–2011 ja putkista P4 ja P5 vuosina 2007–
2020. Lisäksi tarkkailukaivoista K1 ja K2 pohjaveden laatua on tarkkailtu 
vuosina 2013–2020. Tarkkailujaksojen aikana vesinäytteitä otettiin 
kahdesti vuodessa (pääosin keväisin ja syksyisin). Vuodesta 2007 
lähtien vesinäytteenottojen yhteydessä on pääsääntöisesti mitattu myös 
pohjaveden pinnantasot.

Pohjavesiputkista P6 ja P7 on otettu vesinäytteet kerran vuonna 2007 ja 
pohjaveden pinnantasoja seurattu vuosina 2007–2009.

Vesinäytteistä on analysoitu laboratoriossa bensiinijakeiden (C5–C10), 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10–C21), raskaiden öljyjakeiden (C22–C40), 
BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit), 
MTBE:n ja TAME:n pitoisuudet.

Pohjavesiputkessa P1 on todettu usein kohonneita MTBE:n 
pitoisuuksia. Kolmessa viimeisessä näytteenotossa pitoisuudet olivat 
noin tasolla 0,35 µg/l. Lisäksi on todettu yksittäisiä kohonneita 
pitoisuuksia öljyhiilivetyjä, bensiinihiilivetyjä, tolueenia, etyylibentseeniä 
ja ksyleenejä. Samoja haitta-aineita on todettu myös pohjavesiputkassa 
P2.

Pohjavesiputkessa P3 on todettu yksittäisiä kohonneita pitoisuuksia 
öljyhiilivetyjä, bensiinihiilivetyjä, MTBE:ä ja tolueenia. 

Pohjavesiputkessa P4 on todettu yksittäisiä kohonneita pitoisuuksia 
öljyhiilivetyjä, bensiinihiilivetyjä ja ksyleenejä.

Pohjavesiputkessa P5 on todettu usein kohonneita MTBE:n 
pitoisuuksia. Kahdessa viimeisessä näytteenotossa pitoisuudet olivat 
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noin tasolla 0,20 µg/l. Lisäksi on todettu yksittäisiä kohonneita 
pitoisuuksia öljyhiilivetyjä, bensiinihiiliveyjä, TAME:ä ja ksyleenejä.

Pohjavesiputkissa P6 ja P7 ei ole todettu kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia.

Tarkkailukaivossa K1 on todettu ajoittain kohonneita pitoisuuksia 
MTBE:ä ja yksittäisiä kohonneita pitoisuuksia TAME:ä, etyylibentseeniä 
ja ksyleenejä. Tarkkailukaivossa K2 on todettu useassa näytteenotossa 
kohonneita pitoisuuksia öljyhiilivetyjä.

Huokosilmatarkkailu
Jakeluaseman alueella on tehty huokosilmatarkkailua vuonna 2015 
asennetuista huokosilmaputkista vuosina 2016–2020. Tarkkailua on 
tehty kaksi kertaa vuodessa (keväisin ja syksyisin). Helposti haihtuvien 
hiilivetyjen esiintymistä huokosilmassa on seurattu pääosin PID-
mittauksin. Jokaisella tutkimuskerralla on yhdestä huokosilmaputkesta 
otettu myös ilmanäyte yleensä hiiliputkeen. Huokosilmanäyte on otettu 
putkesta, jossa todettiin korkein PID-mittaustulos, ja näytteestä 
analysoitiin laboratoriossa haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

Kaikissa huokosilmaputkissa on todettu ajoittain PID-mittauksissa 
haihtuvien hiilivetyjen esiintymistä. Keväällä 2016 sekä syksystä 2017 
syksyyn 2018 todettiin laboratorionäytteissä kohonneita haihtuvien 
hiilivetyjen pitoisuuksia. Laboratorionäytteet oli otettu putkista M1 tai 
M4. Tämän jälkeen laboratorionäytteiden tulokset ovat olleet alle 
määritysrajojen.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Kohteeseen on laadittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Arviointi 
tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2007, kun maaperään oli jäänyt 
puhdistuksen jälkeen tavoitepitoisuudet ylittäviä hiilivetypitoisuuksia. 
Ilmoitusasiakirjoissa on täydennetty aiempaa arviointia nykytiedoilla 
sekä asetettu arvioinnin perusteella puhdistuksen tavoitepitoisuudet.

Kiinteistö on asemakaavassa merkitty moottoriajoneuvojen 
huoltoaseman korttelialueeksi. Polttoaineen jakelu on kuitenkin 
päättynyt. Kohteen maaperässä todetut haitta-aineet sijaitsevat yli 
kahden metrin syvyydellä maanpinnasta asfalttipinnoitteen alla. 
Riskinarvioinnissa on tunnistettu ainoaksi nykytilanteessa oleelliseksi 
tarkasteltavaksi kulkeutumis- ja altistumisreitiksi haitta-aineiden 
kulkeutuminen pohjaveteen ja pohjaveden mukana.

Vuonna 2007 laaditussa arvioinnissa pohjaveden pilaantumista sekä 
siihen liittyviä terveys- ja ympäristöriskejä tarkasteltiin sekä laadullisesti 
että määrällisesti. Tällöin arvioinnin perusteella todettiin, että maaperän 
pilaantuman laadusta tehdyt havainnot, seurantatutkimuksissa todetut 
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pohjaveden pitoisuudet sekä teoreettisen kulkeutumislaskennan 
tulokset tukevat arviota, jonka mukaan kohteessa ei ilmene 
laajamittaista tai voimakasta pohjaveden pilaantumista. Pohjaveden 
haitta-ainepitoisuuksien arvioitiin ulottuvan 50–100 metrin etäisyydelle 
lähdealueelta. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyi esitetyn 
riskinarvioinnin 11.11.2010 päivätyssä lausunnossaan.

Jakeluaseman lähialueilla ei tiedetä olevan yksityisiä talousvesikaivoja 
ja lähin pohjavedenottamo sijaitsee noin 780 metrin etäisyydellä 
kaakossa. Pohjaveden hiilivetypitoisuudet ovat laskeneet vuonna 2007 
tehdyn arvioinnin jälkeen pääosin määritysrajojen tasoille tai niiden alle. 
Maaperän öljyhiilivetypitoisuuksien voidaan olettaa myös pienentyneen 
luontaisen hajoamisen seurauksena. 

Vuonna 2015 jakeluasemalla toteutettujen muutostöiden yhteydessä 
tehtyjen maaperätutkimusten sekä huokosilmatutkimusten perusteella ei 
ole epäilyä, että jakeluasemalla olisi tapahtunut polttoainepäästöjä 
maaperään aiempien puhdistustöiden jälkeen.

Riskinarvioinnissa todetaan, että maaperän haitta-ainepitoisuuksista 
aiheutuvien riskien voidaan arvioida pienentyneen vuonna 2007 
arvioidusta.

Edellä esitetyn perusteella riskinarvioinnissa katostaan, että 
puhdistuksen tavoitepitoisuuksina voitaisiin käyttää öljyhiilivedyille 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja ja 
haihtuville yhdisteille alempia ohjearvoja. Haihtuvien yhdisteiden osalta 
on asetettu alhaisempi tavoitetaso pohjavesikulkeutumisriskin 
pienentämiseksi.

Puhdistusmenetelmä ja kestävyyden arviointi
Puhdistussuunnitelmassa on vertailtu öljyhiilivedyille soveltuvien eri 
puhdistusmenetelmien hyötyjä ja haittoja sekä soveltuvuutta ko. 
kohteeseen. Puhdistusmenetelmäksi valittiin massanvaihto, koska 
kohteen polttonesteen varastointiin ja jakeluun liittyvät laitteistot 
poistetaan, minkä vuoksi kohteessa joudutaan muutenkin tekemään 
maaperän kaivua. Massanvaihto voidaan toteuttaa muiden kaivutöiden 
yhteydessä ja puhdistuksen toteutusaika on suhteellisen lyhyt. Mikäli 
mahdollisten muiden menetelmien käyttö arvioidaan tarpeelliseksi, 
tehdään niiden käytöstä erillinen suunnitelma, joka hyväksytetään 
ympäristöviranomaisilla.

Kestävä puhdistaminen tarkoittaa sellaista puhdistustoimintaa, jossa 
toimien ympäristöä, yhteiskuntaa ja taloutta koskevat näkökohdat 
optimoidaan.

Puhdistuksen kestävyyden kannalta maaperän haitta-ainepitoisuuksien 
tarkistamisen sekä pilaantuneen maaperän puhdistuksen yhdistäminen 
alueella loppuvuonna 2021 tehtävään polttoaineiden jakelulaitteiden 
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purkutöihin on perusteltua, koska yhdistämällä eri työvaihteita voidaan 
vähentää kaivutyössä ja kuljetuksessa syntyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen määrää sekä vähentää kaivantojen 
täytöissä tarvittavien maa-ainesten määrää. Myös kaivutyöstä 
aiheutuvat sosiaaliset vaikutukset (mm. liikenteen häiriöt ja kaivusta 
aiheutuvat meluhaitat) vähenevät.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet

Purettavan jakeluaseman alueen maaperän puhdistustavoitteiksi 
esitetään bensiinihiilivedyille valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisia alempia ohjearvoja ja öljyhiilivetyjakeille C10–C40 ylempiä 
ohjearvoja seuraavasti:

 bensiinijakeet C5–C10: 100 mg/kg

 MTBE + TAME: 5 mg/kg

 bentseeni: 0,2 mg/kg

 tolueeni: 5 mg/kg

 etyylibentseeni: 10 mg/kg

 ksyleenit: 10 mg/kg

 öljyhiilivetyjen keskitisleet C10–C21: 1 000 mg/kg

 raskaat öljyjakeet C21–C40: 2 000 mg/kg

Mikäli purkutöiden yhteydessä tulee esiin muita haitta-aineita, esitetään 
näiden haitta-aineiden osalta maaperän puhdistuksen tavoitetasoiksi 
ylempiä ohjearvoja muille kuin haihtuville haitta-aineille. Haihtuville 
haitta-aineille esitetään puhdistustavoitteiksi alempia ohjearvoja. Mikäli 
ohjearvoja ei voida suoraan käyttää todettavien haitta-aineiden 
tavoitepitoisuuksien määrittämiseen, arvioidaan niiden osalta 
tavoitearvot erikseen.

Työn toteuttaminen
Kiinteistöltä puretaan kaikki tiedossa olevat polttoaineen jakeluun ja 
varastointiin liittyvät rakenteet. Purettavien rakenteiden alapuolinen 
maaperä tarkastetaan (ml. säiliöiden sekä mittarikentän anturan 
alapuolinen maaperä). Myös kiinteistön itäosan maaperän haitta-
ainepitoisuudet tarkastetaan. Mikäli haitta-ainepitoisuudet ylittävät 
puhdistukselle asetetut tavoitetasot, poistetaan maa-ainekset.
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Pilaantuneiden maa-ainesten kaivu pyritään tekemään niin, ettei muuta 
kuin täyttömaaksi suunniteltua maa-ainesta välivarastoida tontilla. 
Massoja voidaan kuitenkin tarvittaessa välivarastoida työn aikana 
tontilla lyhytaikaisesti, mikäli kaivu- tai kuljetusteknisistä syistä niitä ei 
voida välittömästi kuljettaa kaatopaikalle.

Mikäli alueelle jää puhdistustöiden jälkeen maamassoja, joissa 
määritetyt tavoitepitoisuudet ylittyvät eikä haitta-ainepitoista maata 
saada poistettua, asia dokumentoidaan ja haitta-aineiden aiheuttamat 
ympäristö- ja terveysriskit arvioidaan laskennallisella riskinarviolla. 
Samalla määritetään mahdollisesti tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet. 
Jos haitta-aineiden arvioidaan aiheuttavan alueella terveys- tai 
ympäristöriskejä, kohteen puhdistamista jatketaan tarpeen mukaan 
muilla menetelmillä.

Mikäli kaivantojen seinämiin tai pohjiin jää puhdistustavoitteet ylittäviä 
haitta-ainepitoisuuksia, varaudutaan nämä maat eristämään puhtaista 
täyttömaista vähintään 0,5 mm paksulla HDPE-kalvolla tai 
bentoniittimatolla. Mainitut eristemateriaalit ovat maaperässä pysyviä ja 
estävät haitta-aineiden kulkeutumisen täyttömaihin. Lisäksi rakenteen 
myötä puhtaan täyttömaan ja haitta-ainepitoisen maan raja on 
havaittavissa tehtäessä tulevaisuudessa kaivu- ym. rakennustöitä. 
Eristämisestä ollaan yhteydessä ympäristöviranomaiseen ennen 
toimenpiteiden toteuttamista. Eristerakenteen asentamisessa 
noudatetaan valmistaja ohjeita sekä huolellisuutta. Ympäristötekninen 
valvoja on paikalla asennettaessa rakennetta. Valvoja ottaa myös eri 
työvaiheista valokuvia.

Työn aikainen näytteenotto

Ympäristötekninen valvoja ohjaa kaivutyötä ja massojen lajittelua 
työnaikaisella näytteenotolla. Näytteistä tehdään aistinvaraiset 
havainnot ja niiden sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksia seurataan 
PID-mittarilla ja/tai PetroFlag -kenttätesteillä. 

Kaivettavista maa-aineksista otetaan kokoomanäytteitä riittävästi 
huomioiden kaivumassojen määrä ja haitta-ainepitoisuudet. 
Kaivumassojen näytteenotossa (näytetiheys, analyysimäärä) 
huomioidaan myös massojen vastaanottopaikkojen mahdolliset 
näytteenottoa koskevat vaatimukset. Poistettavista massoista otetaan 
yksi kokoomanäyte noin 50–100 m3-ktr suuruista poistettavaa maa-
aineserää kohti. Kaivetuista maa-aineksista otettujen 
kokoomanäytteiden kenttämittausten tuloksista vähintään noin 10 % 
varmistetaan laboratoriossa. Näytteistä analysoidaan laboratoriossa 
bensiinihiilivetyjen, BTEX-yhdisteiden, MTBE:n, TAME:n sekä 
öljyhiilivetyjakeiden C10–C40 pitoisuudet. 

Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta 
jäännöspitoisuusnäytteet. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan vähintään 
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yksi kokoomanäyte jokaista noin 100 m2:n pinta-alaa kohti, kuitenkin 
niin, että jokaisesta kaivannosta otetaan vähintään kaksi 
jäännöspitoisuusnäytettä. Seinämänäytteet otetaan maaperän 
kerrosrakenne huomioiden. Pienistä, pinta-alaltaan alle 10 m2:n 
kaivannoista otetaan vain yksi jäännöspitoisuusnäyte pohjasta ja 
seinämistä. 

Jäännöspitoisuusnäytteistä tutkitaan hahtuvien yhdisteiden esiintymistä 
PID-mittarilla ja kokonaishiilivetypitoisuutta PetroFlag-kenttätestillä. 
Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa edustava 
määrä, minkä perusteella yhdessä kenttätestien tulosten kanssa 
voidaan edustavasti arvioida kaivannon jäännöspitoisuudet. 
Kenttämittausten perusteella laboratorioanalyysiin toimitetaan vähintään 
kaksi näytettä kaivantoa kohden. Pienistä kaivannoista (pinta-ala alle 
10 neliömetriä) toimitetaan laboratorioon yksi maanäyte. 
Laboratorionäytteistä analysoidaan bensiinihiilivetyjen, BTEX-
yhdisteiden, MTBE:n, TAME:n sekä öljyhiilivetyjakeiden C10–C40 
pitoisuudet. 

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely

Puhdistustyön yhteydessä poistettavat maa-ainekset luokitellaan 
seuraavasti:

 Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvot alittava maa-aines on 
pilaantumatonta.

 Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvot ylittävä ja alemmat ohjearvot 
alittava maa-aines on pilaantumatonta maa-ainesjätettä, jossa on 
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.

 Haitta-ainepitoisuuksiltaan alemmat ohjearvot ylittävä maa-aines on 
tavanomaista maa-ainesjätettä (jäteasetuksen luokitusnumero 17 05 
04).

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

Maa-ainesjäte, jonka haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä ylempää 
ohjearvoa, hyödynnetään ensisijaisesti kiinteistöllä kaivantojen täytöissä 
tai toimitetaan luvalliseen vastaanottopaikkaan. Kaivettu maa-ainesjäte, 
jossa haihtuvien yhdisteiden pitoisuudet ylittävät alemmat ohjearvotasot 
ja muiden haitta-aineiden pitoisuudet ylemmät ohjearvotasot, 
toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Kohteesta poistettavien massojen vastaanottoon liittyvistä 
yksityiskohdista sovitaan vastaanottopaikkojen kanssa ennen 
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puhdistustyön aloittamista ja kaatopaikkakelpoisuusarviot massoista 
toimitetaan vastaanottajille tarvittaessa. Maa-aines voidaan myös 
vaihtoehtoisesti välivarastoida kyseiseen tarkoitukseen hyväksytylle 
alueelle ja käsitellä myöhemmin hyväksyttävällä menetelmällä tai 
laitteistolla.

Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan vastaanottopaikkoihin kuorma-
autoilla. Pilaantuneen maan kuljetuksista pidetään kuormakirjanpitoa ja 
haitta-aineilla pilaantuneita maita sisältävien kuormien mukana 
toimitetaan siirtoasiakirja kuorman vastaanottavalle 
jätteenkäsittelykeskukselle. Jätteiden kuljetukset teetetään 
jätehuoltorekisteriin kuuluvalla kuljetusyrityksellä.

Kaivun aikana muodostuvat muut jätteet toimitetaan asianmukaisiin 
jätteiden vastaanotto- tai kierrätyspaikkoihin.

Pilaantuneen veden käsittely

Kaivantoihin mahdollisesti suotautuvasta vedestä otetaan vesinäytteitä 
veden haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi.

Mikäli jakeluaseman purku- tai kaivutöiden yhteydessä on tarve poistaa 
kaivantoihin suotautuvaa öljyistä vettä, vesi johdetaan ensisijaisesti 
kaupungin jätevesiviemäriin Hangon Veden luvalla. Ennen viemäriin 
johtamista vesi käsitellään tarvittaessa hiekan- sekä öljynerottimella (2-
luokan) erottimien kapasiteettien sen salliessa. Vaihtoehtoisesti vesi 
pumpataan kaupungin sadevesiviemäriin Hangon kaupungin 
ympäristöviranomaisen luvalla. Ennen mahdollista veden johtamista 
sadevesiviemäriin, pumpattava vesi käsitellään tarpeen mukaan 
paikalla olevan tai siirrettävän painovoimaisen erottimen (esim. 1-luokan 
öljynerotin) avulla tai muilla vedenkäsittelylaitteistoilla (esim. 
aktiivihiilisuodatin). Vaihtoehtoisesti pilaantunut vesi kuljetetaan pois 
imuautolla asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. 
Imuautolla poistetusta vedestä pidetään kirjaa ja kuormien mukana 
toimitetaan asianmukaiset siirtoasiakirjat. Kaivantoon kertyvistä vesistä 
pyritään ottamaan työnaikana edustavia vesinäytteitä. Viemäriin 
johdettavien vesien tarkkailusta ja näytteenotosta sovitaan Hangon 
Veden tai Hangon kaupungin ympäristöviranomaisen kanssa.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

Odottamattomista tilanteista (esim. haitta-aineet, joita aiemmissa 
tutkimuksissa ei ole todettu, aiemmin tuntemattomat maanalaiset 
rakenteet, massamäärän huomattava kasvu arvioidusta, veden 
huomattavan runsas suotautuminen kaivantoon) ympäristötekninen 
valvoja informoi tarpeen mukaan tilaajaa ja/tai ympäristöviranomaisia. 
Vahingoista, onnettomuuksista ja muista häiriötilanteista, joista aiheutuu 
tai uhkaa aiheutua määrältään ja laadultaan tavanomaisesta poikkeavia 
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päästöjä ilmaan, pinta- tai pohjaveteen tai maaperään sekä muista 
poikkeuksellisista tilanteista, ilmoitetaan viipymättä 
ympäristöviranomaisille sekä tarvittaessa pelastusviranomaiselle. Em. 
tahojen kanssa päätetään tarpeen mukaan mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä poikkeustilanteissa. Jos työn aikana havaitaan 
pilaantuneisuuden levinneen naapurikiinteistön puolelle, ilmoitetaan 
asiasta tilaajalle, maanomistajalle sekä ympäristöviranomaisille. 
Puhdistustarve arvioidaan todettujen pitoisuuksien perusteella.

Poikkeavat tilanteet kirjataan maaperän puhdistuksen osalta 
työmaapöytäkirjaan. Merkittävät poikkeamat raportoidaan myös 
puhdistuksen loppuraportissa.

Mikäli työn aikana maaperässä epäillään esiintyvän uusia haitta-aineita, 
pyritään niiden laatu ja pitoisuus varmistamaan kenttä- tai 
laboratoriotutkimuksilla. Haitta-aineelle määritetään joko viitearvoihin 
perustuva tai riskiperustainen puhdistustavoite. Mikäli odottamattomia 
haitta-aineita sisältävää maa-ainesta poistetaan, maa-ainekset 
välivarastoidaan kaivualueelle tai välivarastokentälle odottamaan 
käsittelyä tai maa-ainekset toimitetaan käsiteltäviksi laitoksille, joilla on 
kyseisten massojen käsittelylupa. Poikkeavat pitoisuudet sekä uusi 
haitta-aine huomioidaan myös työsuojelun toimenpiteissä ja 
suojautumisessa.

Jos työn yhteydessä maaperästä löytyy merkittäviä määriä 
tunnistamatonta jätejaetta, aineksen kaivu keskeytetään. Aineksesta 
otetaan näytteet jätteen koostumuksen määrittämistä varten. 
Tarvittaessa tehdään laboratorioanalyysit ja jätteet välivarastoidaan 
asianmukaisesti. Jätteen laadun selvittyä, jäte toimitetaan 
asiamukaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä 
jätettä.

Mikäli puhdistettavalla alueella tai sen ympäristössä todetaan 
poikkeavaa tai voimakasta hajua, työt keskeytetään ja tarvittavan 
suojautumisen jälkeen hajun lähde selvitetään. Hajun lähde peitetään 
tarvittaessa väliaikaisesti maakerroksella. Mikäli haju on 
poikkeuksellisen voimakasta, ryhdytään hajun rajoittamiseksi tarvittaviin 
toimenpiteisiin (esim. avoinna olevan kaivannon osan pienentäminen).

Kaikessa kemikaalien ja polttonesteiden käsittelyssä noudatetaan 
erityistä varovaisuutta. Sekä kohteen ulkopuolella että kohteessa 
pilaantunutta maa-ainesta kuljettavan ajoneuvon, kaivinkoneen tai 
muun ajoneuvon onnettomuuden tai teknisen vian johdosta voi esim. 
polttonesteitä tai jätettä joutua maaperään. Jäte ja/tai pilaantunut maa-
aines poistetaan välittömästi ja toimitetaan asianmukaiset luvat 
omaavaan vastaanottopaikkaan. Tarvittaessa maaperän tila tarkistetaan 
ja tehdään tarvittavat toimenpiteet haitta-aineiden leviämisen 
estämiseksi.
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Erittäin voimakkaan sateen yhteydessä työt keskeytetään sateen ajaksi. 
Sateen jälkeen tarkastetaan, ovatko kaivualueen maaperän haitta-
ainepitoisuudet levinneet sadeveden mukana ja maaperä puhdistetaan 
niiltä osin, kuin mahdollista haitta-aineiden leviämistä on tapahtunut. 
Kasalle kaivetut maa-ainekset peitetään, mikäli niitä joudutaan 
varastoimaan pidempiaikaisesti.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Ulkopuolisten pääsy puhdistusalueelle estetään aidoin ja työmaa 
merkitään tarvittaessa asianmukaisin pilaantuneen maan 
puhdistamisesta kertovin kyltein. Tarpeen mukaan tiellä liikkujia 
varoitetaan työmaasta liikennemerkein.

Maaperän puhdistamiseen liittyvät työt (kaivu, kuljetus jne.) pyritään 
tekemään siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta haittaa ympäristölle. 
Maaperän puhdistamisen aiheuttamat melu- ja pölyhaitat eivät poikkea 
maanrakennustyömaiden yleisesti aiheuttamista ympäristövaikutuksista. 
Mahdollisten pilaantuneiden maiden kaivun ja lastauksen aiheuttamat 
ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. 

Kaivun ja kuljetuksen aikana voi esiintyä pilaantuneiden maiden 
pölyämistä. Maa-aineksen pölyämistä seurataan aistinvaraisesti työn 
aikana ja tarvittaessa maa-ainesta kostutetaan pölyämisen 
ehkäisemiseksi. Pilaantuneiden maiden kuormat peitetään kuljetuksen 
ajaksi. Välivarastoitu ylemmät ohjearvopitoisuudet ylittävä maa-aines 
peitetään tarvittaessa.

Maan kulkeutuminen kuljetus- ja kaivukaluston mukana 
puhdistusalueen ulkopuolelle estetään käyttämällä puhtaita kulkureittejä 
ja tarvittaessa puhdistamalla kulkuväylät, autojen renkaat ja 
kaivinkoneen telat. 

Puhdistustyön aikana noudatetaan yleisiä työturvallisuusohjeita.

Puhdistettavalla alueella ruokailu, juominen ja tupakointi on kielletty, 
millä estetään haitta-aineiden kulkeutuminen suuhun käsien mukana. 
Työmaalle järjestetään työmaatilat ja käsienpesumahdollisuus tai 
vähintään puhdasta vettä (esim. pullossa) käsienpesua varten.

Työntekijöiden on käytettävä henkilökohtaisina suojavarusteina 
kypärää, suojalaseja, turvakenkiä, pitkiä housuja ja paitoja sekä 
näkyvää turvaliiviä, takkia tai vastaavaa. Hengitysteitse öljyhiilivedyille 
altistumista estetään käyttämällä tarvittaessa vähintään A2-
suodattimella varustettuja hengityssuojaimia.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Ympäristöteknisen valvojan yhteystiedot sekä maaperän puhdistuksesta 
vastaavan urakoitsijan tiedot toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle 
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ja Hangon ympäristöviranomaiselle ennen töiden aloittamista. 
Puhdistustyön päättymisestä ilmoitetaan, kun maaperän 
puhdistustoimet on saatu päätökseen.

Pilaantuneen maaperän puhdistustyön aikana pidetään pöytäkirjaa, 
johon kirjataan kaivetut massat, kenttätestien pitoisuudet, 
laboratorioanalyysien tulokset, massojen sijoitus- ja käsittelypaikat ym. 
työn dokumentoinnin kannalta oleelliset tiedot. 

Maaperän puhdistustyöstä laaditaan raportti, jossa esitetään 
pilaantuneilta alueilta poistettujen maamassojen ja betonien määrät ja 
haitta-ainepitoisuudet sijoituspaikoittain, massanvaihtokaivantojen 
jäännöspitoisuudet ja näytepisteiden sijainnit, yhteenvetotaulukot 
alueelta otetuista näytteistä ja analyysitulokset sekä arvio puhdistustyön 
tavoitteiden toteutumisesta.

Massanvaihdon toimenpideraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Hangon ympäristöviranomaiselle kolmen kuukauden 
kuluessa töiden päättymisestä.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut osuuskunnan Osuuskauppa 
Varuboden–Osla Handelslag ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen 
maaperän puhdistamista Hangossa osoitteessa Santalantie 12 
sijaitsevalla kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on 78-4-464-9, ja 
hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistöltä 78-4-464-9 on poistettava jakeluaseman laitteistojen ja 

rakenteiden purkutöiden yhteydessä maa-ainekset, joiden 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10–C21) ja/tai raskaiden 
öljyjakeiden (>C21–C40) pitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ja/tai bensiinijakeiden (C5–
C10) ja/tai BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja 
ksyleenit) pitoisuus ja/tai MTBE:n ja TAME:n summapitoisuus 
ylittää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman 
ohjearvon.

1.2. Mikäli kaivutyö ulottuu pohjaveden pinnantasoon, on asiasta 
ilmoitettava viipymättä Uudenmaan ELY-keskukselle. Mikäli 
maaperässä todetaan pohjaveden pinnantason alapuolella 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot 
ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, on ko. haitta-aineiden osalta 
laadittava tarkennettu pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arviointi. Arvioinnin perusteella asetetaan maaperän 
puhdistustavoite pohjavesikerroksessa todetuille haitta-aineille.
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1.3. Päätöksen määräysten 1.1., 1.2. ja 2.1.–10.5. mukaiset toimenpiteet 
on toteutettava 30.11.2026 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 
tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
toimitettava tiedoksi myös Hangon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2.1. Kiinteistöllä tehtävien purkutöiden yhteydessä on otettava 

edustavia maanäytteitä jakeluaseman laitteiden ja rakenteiden 
välittömästä läheisyydestä ja alapuolelta. Lisäksi kiinteistön 
itäosaan aiemman puhdistuksen yhteydessä öljyiseksi jääneeltä 
alueelta on otettava edustavia näytteitä.

Näytteenoton avulla selvitetään maaperän tila ja mahdollinen 
puhdistustarve. Jos näytteiden tutkimisessa käytetään 
kenttämittauslaitetta, on kenttämittaustuloksista vähintään joka 
kymmenennen näytteen, kuitenkin vähintään yhden näytteen tulos 
jokaiselta tutkimusalueelta, tarkastettava laboratoriomittauksilla. 
Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään määräyksessä 
1.1. mainittujen haitta-aineiden pitoisuudet.

2.2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 
maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, syvyyden 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 

maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein. 

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

3.2. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin 
toimitettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettävä erillään 
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kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin 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 maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät 

valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvotasot, 
voidaan tarvittaessa välivarastoida kaivualueiden läheisyydessä 
esim. näytteiden analysoinnin vaatiman ajan. Välivarastoinnin on 
oltava mahdollisimman lyhytaikaista ja se on toteutettava siten, 
ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja 
haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen 
maa-aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto-/ 
valumavesien muodostumista tai muuta terveys- tai 
ympäristöhaittaa.

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

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

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

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

mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti 
loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa 
on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.
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7.2. Puhdistustyön yhteydessä kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-
ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 
säädettyjen kynnysarvojen ja määräyksen 1.1. mukaisten 
puhdistuksen tavoitetasojen välillä, voidaan hyödyntää 
puhdistusalueen kaivantojen täytöissä. Hyötykäytettäviä maa-
aineksia ei kuitenkaan saa sijoittaa pohjavesikerrokseen.

Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 10.5. edellytettyyn 
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 
vähintään alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-
aineet.

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

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

Pohjavesitarkkailu
9.1. Pohjavesiputkista P1–P5 on otettava vesinäytteet ennen 

puhdistustöiden aloittamista ja keväällä (huhti-toukokuussa) 2022. 
Näytteenoton yhteydessä on mitattava pohjaveden pinnantasot 
pohjavesiputkista P1–P7.

Pohjavesinäytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10–C21), raskaiden öljyjakeiden 
(>C21–C40), bensiinijakeiden (C5–C10), BTEX-yhdisteiden (bentseeni, 
tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit), MTBE:n ja TAME:n 
pitoisuudet. Näytteenottotulokset on toimitettava kahden viikon 
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kuluessa niiden valmistumisesta tiedoksi Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Hangon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9.2. Pohjavesitarkkailusta on laadittava raportti, jossa on esitettävä 
vähintään näytteenoton toteuttaminen, hiilivetypitoisuuksien 
kehittyminen alueella sekä selvitys pohjaveden 
jatkotarkkailutarpeesta. Jatkotarkkailutarpeen arvioinnissa on 
huomioitava myös maaperän tutkimus- ja puhdistustoimenpiteiden 
yhteydessä saadut tulokset ja tehdyt havainnot maaperästä sekä 
mahdollisesti tiedossa olevat alueen jatkokehityssuunnitelmat.

Raportti on toimitettava jatkotoimenpideharkintaa varten 30.6.2022 
mennessä Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi Hangon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

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 Hangon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden 
aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän 
päätöksen mukaisten tutkimus- ja puhdistustoimenpiteiden 
lopettamisajankohta.

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

10.3. Jos haitta-aineita todetaan kulkeutuneen naapurikiinteistölle, on 
asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, 
Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen 
alueen maanomistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

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

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

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Hangon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 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.–9.2., 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 
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 on harjoitettu kymmenien vuosien ajan polttoaineiden 
jakelutoimintaa, jonka seurauksena maaperään on päässyt bensiini- ja 
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öljyhiilivetyjä. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä säädetyt 
bensiini- ja öljyhiilivetyjen kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät 
ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

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

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

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 hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperän 
puhdistustavoitteeksi öljyhiilivedyille ylemmät ohjearvotasot ja 
bensiinihiilivedyille alemmat ohjearvotasot. Puhdistustavoitteet on 
katsottu riittäviksi huomioiden alueelle laaditut maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnit. Arvioinneissa ei 
kuitenkaan ollut huomioitu haitta-aineiden mahdollista esiintymistä 
maaperässä pohjaveden pinnantason alapuolella. Tämän vuoksi 
päätöksessä on edellytetty arvioinnin tarkentamista, mikäli haitta-aineita 
todetaan pohjavesikerroksessa. Pohjaveden pinta on alueella noin 
neljän metrin syvyydellä maanpinnasta ja haitta-aineita on aiemmin 
todettu pohjaveden pinnantasolla. Myös esim. polttoainesäiliöt saattavat 
sijaita lähellä pohjaveden pintaa tai osittain jopa sen alapuolella. 
(Määräykset 1.1. ja 1.2.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 
joka on tarkoitus toteuttaa loppuvuodesta 2021. Mikäli puhdistusta ei 
jostain syystä pystytä toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi 
siihen hakea lisäaikaa ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, 
ovatko alueen olosuhteet ja suunnitelmat muuttuneet niin, että on 
tarpeen laatia uusi ilmoitus, vain vastaavatko ne edelleen tämän 
päätöksen perustana ollutta tilannetta. (Määräys 1.3.)

Päätöksessä on edellytetty tehtäväksi lisätutkimuksia jakeluaseman 
rakenteiden ja laitteiden alueilta niiden purkutöiden yhteydessä, koska 
em. alueita ei ole pystytty tutkimaan aiemmin rakenteiden ja laitteiden 
vaurioitumisvaaran vuoksi. Lisätutkimuksia on edellytetty tehtäväksi 
myös kiinteistön itäosassa, aiemman puhdistuksen yhteydessä 
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öljyiseksi jääneellä alueella. 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. (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., 9.1. 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 
2.1.–3.2., 5.–8. 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 puhdistuksen tavoitetasojen välissä olevien 
maa-ainesten hyötykäyttö kaivantojen täytöissä. Maita ei kuitenkaan 
saa sijoittaa pohjavesikerrokseen, jottei niistä aiheudu riskiä pohjaveden 
laadulle. Päätöksessä on edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-
ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, 
jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien 
kaivutöiden yhteydessä. (Määräys 7.2.)

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

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

Pohjavesitarkkailulla varmistetaan kiinteistöllä tehtävien 
kaivutoimenpiteiden vaikutusta pohjaveden laatuun. Alueen kaikista 
pohjavesiputkista tehtävillä samanaikaisilla pinnantasomittauksilla 
varmistetaan arviota pohjaveden virtaussuunnasta. Mahdollinen 
jatkotarkkailutarve harkitaan saatujen maaperä- ja pohjavesitietojen 
perusteella. (Määräykset 9.1.–9.2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 9.1.–10.5. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.



UUDELY/10769/2021 23/24

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, kaikkea 
pilaantunutta maa-ainesta ei voida poistaa tai haitta-aineita on 
kulkeutunut arvioitua laajemmalle. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen 
voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. 
(Määräykset 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 vuonna 2021 (1272/2020)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 1 210 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- 
ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) 
ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 
55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen 
käsittelyyn kului 22 tuntia.

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

Päätös
Osuuskauppa Varuboden–Osla Handelslag 
Jukka Pöyhönen (sähköisesti)

Tiedoksi
Golder Associates Oy, Terhi Manninen (sähköisesti)
Hangon 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 5. olevassa valitusosoituksessa. 

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

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Öljyisten alueiden sijainnit ja poikkileikkaukset
Liite 3. Vuoden 2015 tutkimuspisteiden ja huokosilmaputkien sijainnit
Liite 4. Pohjavesiputkien sijainnit
Liite 5. Valitusosoitus
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Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot;
- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat 

voidaan lähettää (prosessiosoite);
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut; ja
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös 
tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä 
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä 
valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu 
edustamaan päämiestä. 



Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. 
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan 
valituksen tulee olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. 

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä 
asiointipalvelussa oikeus.fi  (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet). 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen 
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
 oikeus.fi (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet)

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