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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen 
maaperän puhdistamista.

Ilmoituksen tekijä
Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 Neste

Puhdistettavan alueen sijainti
Puhdistettava alue sijaitsee Espoon Olarissa osoitteessa 
Uuskartanontie 2. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla. 
Toimenpidealueen tarkempi rajaus kiinteistöllä on esitetty liitteen 2. 
kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on 49–
22–145–1.

Kiinteistön omistaja
Kiinteistön omistaa Espoon kaupunki.

Kiinteistön haltija
Kiinteistön päävuokralainen on BC Real Estate Oy. Neste Markkinointi 
Oy on kiinteistöllä alivuokralaisena.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä 
ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta 
ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin 
Uudenmaan ELY-keskus) 10.5.2022.
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Aiemmat viranomaispäätökset

 Uudenmaan ympäristökeskus päätös No YS 662/20.6.2002 
(0101Y0550) koskien pesuhallin öljynerottimen uusinnan 
yhteydessä tehtäviä kaivutöitä. Öljynerottimen uusimisen 
yhteydessä ei todettu pilaantuneita maita.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Neste Markkinointi Oy, 661 Neste Olari Uuskartanontie 2, 
Ympäristötekninen maaperätutkimus, 2021, Golder Associates Oy 
1.12.2021.

 Neste Markkinointi Oy, Perusparannettavan jakeluaseman 
muutostöiden aikainen kaivusuunnitelma, Neste Espoo Olari 
Uuskartanontie 2, Espoo, Golder Associates Oy 5.5.2022.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria ja nykyinen käyttö
Kohteessa on harjoitettu polttonesteiden jakelutoimintaa ainakin 1960-
luvulta alkaen. Kohteessa toimii tällä hetkellä Neste-liikenneasema.

Kiinteistöllä on huoltoasemarakennus, jossa toimi ruokakauppa, kahvila, 
myymälä ja pesuhalli. Polttonesteiden jakelutoimintaan liittyen alueella 
on mittarikenttä, säiliöalue (bensiini ja diesel) ja täyttöpaikka 
rakennuksen pohjoispuolella sekä polttoaineenerottimet mittarikentän 
eteläpuolella ja rakennuksen länsipuolella. Säiliöalueella on kolme 
maanalaista 30 m3:n bensiini- ja dieselsäiliöitä (2 kpl 95E, 1 kpl DI) ja 
yksi maanalainen 16 m3:n bensiinisäiliö (98E). Lisäksi säiliöalueella on 
10 m3:n jäteöljysäiliö. Rakennuksen öljynerotin sijaitsee rakennuksen 
länsipuolella. Lisäksi kiinteistöllä on polttonesteiden säiliö- ja 
jakelualueeseen liittyvät viemäröinnit hiekanerotuskaivoineen.

Polttoaineen jakeluaseman, säiliöalueen ja täyttöpaikan alueelle 
tehdään perusparannustöitä. Perusparannustöiden yhteydessä 
poistetaan vanhat maanalaiset säiliöt ja asennetaan uudet säiliöt 
olemassa olevaan betonibunkkeriin. Lisäksi uusitaan mittarikorokkeet, 
imuputket ja suojausrakenteet. Mittarikentän katosta ei pureta. 
Perusparannustöiden jälkeen toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö
Kohdekiinteistö rajautuu itäpuolella kevyenliikenteenväylään sekä 
Uuskartanontiehen ja pohjoispuolella Aamukujaan. Kiinteistön etelä- ja 
länsipuolella on Sarastuspuisto, jonka eteläpuolella on Kuitinmäentie. 
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Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 15 metrin etäisyydellä kohteesta 
länteen.

Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat noin 1,4 kilometriä kaakkoon 
sijaitseva Friisinkallion luonnonsuojelualue ja kolme kilometriä kaakkoon 
sijaitsevat Espoon keskuspuiston luonnonsuojelualueet (Lillträskberget, 
Majkärr ja Keskuspuiston metsäalue). Noin kahden kilometrin 
etäisyydellä lounaassa sijaitsee valtakunnallisesti arvokas luontokohde 
Finnoonlahti.

Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistö on merkitty 
huoltoaseman korttelialueeksi (kaavamerkintä LH). Kaavaan ei ole 
suunnitteilla muutoksia.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot
Maanpinta kiinteistöllä on noin tasolla +6–+6,7 m mpy. Maanpinta 
jakeluaseman alueella on tasainen.

Aiempien tutkimusten perusteella jakeluaseman alueella on 
maanpinnassa noin 1–4,5 metrin paksuinen täyttökerros. Aiempien ja 
nykyisten tutkimusten perusteella mittarikentän alueella on 
täyttömaakerroksen alla savea. Paikoin on todettu silttisiä kerroksia. 
Kairaukset päättyivät kiveen tai kallioon 2,2–3,6 metrin syvyydellä 
maanpinnasta. Vuoden 2021 tutkimuksen yhteydessä tehdyt 
maaperähavainnot vastasivat aiempien tutkimusten yhteydessä tehtyjä 
havaintoja.

Huoltoasema ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu 
pohjavesialue on Puolarmetsä (0104902, 1-luokka), joka sijaitsee noin 
2,3 kilometriä kohteesta luoteeseen.

Mittarikentän lounaispuolelle asennettuun väliaikaiseen 
pohjavesiputkeen kertyi vettä noin 2,5 metrin syvyydellä maanpinnasta. 
Jakeluaseman alue on pääosin asfaltoitua, joten orsi- ja pohjaveden 
muodostuminen sen alueella arvioidaan vähäiseksi.

Kohteen lähellä ei ole luonnonvesistöjä. Kohteesta noin 1,8 kilometriä 
etelään sijaitsee Haukilahti, joka on lähin luonnonvesistö (meri). 

Asfaltoidulta piha-alueelta vedet kulkeutuvat sadevesikaivojen kautta 
sadevesiviemäriin, josta ne kulkeutuvat avo-ojaan kohteen länsirajalla ja 
edelleen Gräsanojaan ja Haukilahteen. Asfaltoidun piha-alueen 
ulkopuolella vedet imeytyvät maaperään tai valuvat pintavaluntana 
tontin länsipuolen avo-ojaan.
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Alueella tehdyt tutkimukset

Vuosina 2005 ja 2014 tehdyt tutkimukset
Vuonna 2005 liikenneaseman alueelta otetuissa maanäytteissä ei 
todettu laboratorion määritysrajat ylittäviä hiilivetypitoisuuksia. 
Sadevesiviemärin purkuputken alueelta otetussa maanäytteessä 
todettiin alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus öljyhiilivetyjen raskaita 
jakeita C21–C40 (730 mg/kg). Säiliöbunkkerin tarkastuskaivoon 
kertyneestä vedestä otetussa näytteessä todettiin kohonnut 
mineraaliöljypitoisuus (0,12 mg/l) ja TVOC-pitoisuus (3,5 mg/l). 
Bunkkerin ulkopuolella (L106) todettiin TVOC-pitoisuus 0,1 mg/l. 

Vuonna 2014 säiliöalueen itäpuolelta otetussa maanäytteessä todettiin 
laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan ylittävä pitoisuus 
öljyhiilivetyjen raskaita jakeita C21–C40 (S27/1–2 m: 86 mg/kg). Muissa 
liikenneaseman alueelta otetuissa maanäytteissä ei todettu laboratorion 
määritysrajat ylittäviä hiilivetypitoisuuksia. Sadevesiviemärin 
purkuputken alueelta otetussa maanäytteessä todettiin alemman 
ohjearvon ylittävä pitoisuus öljyhiilivetyjen raskaita jakeita C21–C40 
(1 800 mg/kg). Säiliöbunkkerin tarkastuskaivoon kertyneestä vedestä 
otetussa näytteessä todettiin kohonnut mineraaliöljypitoisuus (0,11 mg/l) 
ja TVOC-pitoisuus (1,4 mg/l). Näytepisteiden sijainnit on esitetty liitteen 
2 karttapiirustuksessa.

Vuonna 2021 tehdyt tutkimukset
Kiinteistöllä tehtiin lokakuussa 2021 ympäristötekninen 
maaperätutkimus maaperän öljyhiilivetypitoisuuksien selvittämiseksi. 
Näytteitä otettiin keskiraskaalla porakoneella kolmesta näytepisteestä 
(S101–S103) yhteensä 10 kpl. Näytepisteiden sijainnit on esitetty 
liitteen 2 karttapiirustuksessa. Tutkimuspisteistä otetuissa näytteissä ei 
todettu jätejakeita.

Kaikista näytteistä määritettiin haihtuvien hiilivetyjen suhteellista 
esiintymistä PID-kenttämittarilla. Valituista näytteistä määritettiin 
hiilivetyjen kokonaispitoisuus PetroFlag–kenttätestillä.

Kenttähavaintojen ja -mittausten tulosten perusteella valittiin näytteet, 
joista analysoitiin laboratoriossa öljyhiilivetyjen keskitisleet ja raskaat 
jakeet C10–C40 (5 kpl), bensiinijakeet C5–C10 (5 kpl), oksygenaatit 
(MTBE ja TAME) (5 kpl) ja BTEX-yhdisteet (bentseeni, tolueeni, 
etyylibentseeni ja ksyleenit) (5 kpl), raskasmetallit ja arseeni (1 kpl) 
sekä pH (1 kpl) ja TOC (1 kpl).

Laboratorioanalyyseissä ei todettu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaiset kynnysarvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.
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Maaperätutkimusten yhteydessä 25.10.2021 asennettiin 
tutkimuspisteeseen S101 väliaikainen orsivesiputki, josta otettiin 
vesinäyte. Lisäksi säiliöbunkkerin tarkastuskaivosta (TK) otettiin 
vesinäyte 12.11.2021. Orsivesiputken ja tarkastuskaivon sijainti on 
esitetty liitteen 2 karttapiirustuksessa.

Vesinäytteistä tutkittiin laboratoriossa haihtuvat hiilivedyt (C5-C10, BTEX-
yhdisteet, oksygenaatit) ja öljyhiilivedyt C10-C40.

Orsivesinäytteessä todettiin merkkejä MTBE:stä (alle 0,001 mg/l) ja 
TAME:sta (alle 0,001 mg/l). Muita haihtuvia hiilivetyjä ei todettu 
laboratorion määritysrajat ylittävinä pitoisuuksina.

Säiliöbunkkerin tarkastuskaivosta otetussa vesinäytteessä todettiin 
öljyhiilivetyjen keskitisleitä (C10-C21) 0,16 mg/l, MTBE:tä 0,18 mg/l, 
TAME:a 0,046 mg/l, TBA:ta 0,4 mg/l, ETBE:ä 0,031 mg/l ja TAEE:ta 
0,016 mg/l. Muita analysoituja haitta-aineita ei todettu laboratorion 
määritysrajat ylittävinä pitoisuuksina.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
Kohteeseen on laadittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Arvioinnissa 
on huomioitu alueen maankäyttö, ympäristöolosuhteet sekä todettujen 
haitta-aineiden ominaisuudet, pitoisuudet ja esiintyminen.

Kohteeseen on tehty tutkimukset vuosina 2005, 2014 ja 2021. 
Maaperätutkimuksessa ei ole todettu valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot ylittäviä bensiini- tai 
öljyhiilivetyjen pitoisuuksia mittarikentän ja säiliöalueen ympäristössä. 
Jakelurakenteiden alapuolisen maaperän haitta-ainepitoisuuksia ei ole 
määritetty tutkimuksissa, koska alueita ei päästy tutkimaan 
vahingoittamatta rakenteita. Näin ollen on mahdollista, että 
perusparannustöihin liittyvän kaivun yhteydessä todetaan aiempaa 
korkeampia haitta-ainepitoisuuksia. Vaikka on mahdollista, että alueella 
todetaan korkeampia pitoisuuksia kuin mitä ennakkotutkimuksissa on 
todettu, arvioidaan tehtyjen tutkimusten perusteella kuitenkin, ettei 
mahdollinen pilaantuma ole kovin laaja-alainen.

Kohde on asemakaavassa merkitty huoltoaseman korttelialueeksi (LH). 
Kohteen piha-alue on nykytilanteessa asfaltoitu ja myös 
perusparannustöiden jälkeen tulee asfaltoitavaksi. Piha-alueen 
päällystäminen estää sadeveden imeytymistä maaperään pääosalla 
aluetta. Piha-alueen itä- ja länsipuolella on viheralue, jossa sadevedet 
imeytyvät maaperään.

Kohdealueen maaperässä on täyttökerrosten alapuolella pääasiassa 
savi- tai silttikerros, joka hidastaa sade- ja sulamisvesien imeytymistä 
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maaperään. Kohde ei sijaitse tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella 
eikä lähietäisyydellä ole tiedossa olevaa pohjaveden käyttöä. 
Maaperässä mahdollisesti todettavien ja puhdistustoimenpiteiden 
jälkeen maaperään jäävien haitta-aineiden ei arvioida kulkeutuvan 
merkittävästi pohjaveteen tai pohjaveden mukana eikä niiden arvioida 
aiheuttavan merkittävää pohjaveden pilaantumisriskiä.

Tarkasteltavia altistujia ovat kiinteistön käyttäjät ja työntekijät. Koska 
alue on asfaltoitu/tullaan asfaltoimaan eikä jakelu- ja täyttöalueella 
sijaitse rakennusta, kulkeutumista sisäilmaan, suoraa kosketusta tai 
haitta-aineiden kulkeutumista pintavalunnan tai pölyämisen kautta 
elimistöön ei tarkastella oleellisena altistumisreittinä. Ulkoilmaan 
kulkeutuessaan haitta-aineet sekoittuvat ympäröivään ilmaan ja 
pitoisuudet laimenevat, joten ulkoilmaan kulkeutuminen ei ole 
merkittävä kulkeutumisreitti eikä ulkoilman hengittäminen oleellinen 
altistusreitti.

Kohteen käyttötarkoituksen, maaperä- ja ympäristöolosuhteiden sekä 
maaperässä todettujen öljyhiilivetyjen pitoisuuksien ja 
ennakkotutkimusten perusteella niiden vähäisen määrän vuoksi voidaan 
todeta, että maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve voidaan 
arvioida ohjearvovertailuna. Jakeluaseman alueella ei ole todettu 
ylemmät ohjearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, joten huoltoaseman 
alueen maaperää ei luokitella pilaantuneeksi kiinteistön tulevassa 
käytössä eikä alueella ole todettujen haitta-ainepitoisuuksien 
perusteella pilaantuneen maaperän puhdistustarvetta.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet ja arvio massamääristä
Puhdistustavoitteeksi esitetään valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisia ylempiä ohjearvotasoja.

Perusparannustöiden yhteydessä ja niiden vaatimassa laajuudessa 
tulee mahdollisesti kaivettavaksi ja poistettavaksi hiilivetyjä sisältävää 
maa-ainesta. Koska tutkimuksia ei ole voitu sijoittaa polttoaineen 
jakelualueelle ja säiliöiden läheisyyteen, ei hiilivetypitoisten maiden 
määrää voida arvioida. Haitta-ainepitoisten kaivumaiden (pitoisuudet yli 
alemman ohjearvon) määrän ei arvioida ylittävän 300 m3ktr, minkä 
poistoon varaudutaan työn suunnittelussa.
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Puhdistusmenetelmän valinta
Massanvaihto on kohteeseen parhaiten soveltuva puhdistusmenetelmä, 
koska:
 Kohteessa tehdään jakeluaseman perusparannustöiden vuoksi 

kaivutöitä. Massanvaihto voidaan toteuttaa perusparannustöihin 
liittyvien kaivutöiden yhteydessä.

 Puhdistuksen toteutusaika massanvaihdolla on suhteellisen lyhyt.
 Kohteen maaperässä todetut haitta-ainepitoisuudet alittavat 

puhdistuksen tavoitepitoisuudet, joten niiden perusteella ei ole 
tarvetta pilaantuneen maaperän puhdistukselle rakentamisen 
edellyttämää kaivua laajemmin. 

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

Työn toteuttaminen
Maaperän puhdistus toteutetaan massanvaihdolla. Kaivutyö toteutetaan 
siten, että suojakalvojen yläpuolisten maiden hiilivetypitoisuudet 
tarkistetaan ennen kuin niiden alapuolista kalvoa vaurioitetaan tai 
poistetaan. Hiilivetypitoiset maat poistetaan siten, ettei hiilivetyjä pääse 
kulkeutumaan kalvon alapuoliseen maaperään.

Haitta-ainepitoisia maa-aineksia kaivetaan perusparannustöiden 
yhteydessä perusparannustöiden edellyttämään syvyyteen ja 
laajuuteen. Mikäli rakentamisen edellyttämää kaivutasoa syvemmällä 
todetaan haitta-aineita ylemmän ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina, 
poistetaan ne pienien kaivumäärien ollessa kyseessä.

Kaivantoon kertyvistä vesistä otetaan työn aikana edustavia 
vesinäytteitä. Kaivantoon mahdollisesti kertyvien työnaikaisten vesien 
johtamisesta viemäriverkostoon sovitaan tarpeen mukaan Helsingin 
seudun ympäristöpalveluiden (HSY) ja/tai ympäristöviranomaisen 
kanssa. Ennen mahdollista veden johtamista, pumpattava vesi 
käsitellään tarpeen mukaan paikalla olevan tai siirrettävän 
painovoimaisen erottimen avulla tai muilla vedenkäsittelylaitteistoilla 
(esim. aktiivihiilisuodatin). Vaihtoehtoisesti hiilivetypitoinen vesi 
kuljetetaan pois imuautolla asianmukaisen luvan omaavaan 
vastaanottopaikkaan. Imuautolla poistetusta vedestä pidetään kirjaa ja 
kuormien mukana toimitetaan asianmukaiset siirtoasiakirjat. Viemäriin 
johdettavien vesien tarkkailusta ja näytteenotosta sovitaan HSY:n 
kanssa.

Kaivutöitä tehdään jakeluaseman perusparannustöiden vaatimassa 
laajuudessa ja syvyydessä. Mikäli pilaantuneisuus osoittautuu 
laajemmaksi, niin työn aikana arvioidaan riskiarvion perusteella 
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maaperän puhdistustarve ja mikäli tarvetta arvioidaan esiintyvän, 
määritetään kohdekohtaiset riskiperusteiset tavoitepitoisuudet 
jatkopuhdistukselle. Jos haitta-aineiden arvioidaan aiheuttavan alueella 
terveys- tai ympäristöriskejä, arvioidaan riskien vähentämistarve sekä 
tarvittaessa jatketaan kohteen puhdistamista. Jatkopuhdistuksesta 
esitetään tarvittaessa erillinen suunnitelma.

Perusparannustöiden ja niihin liittyvien kaivutöiden on suunniteltu 
alkavan loppukesästä 2022.

Erottavat ja eristävät rakenteet
Kaivupohjaan jäävää haitta-ainepitoista maata ei tämänhetkisen tiedon 
mukaan pääsääntöisesti ole tarpeen eristää täyttömaista.

Mikäli kaivantojen seinämiin jää sellaisia haitta-ainepitoisuuksia, joiden 
arvioidaan voivan kulkeutua kaivannon täyttömaihin, varaudutaan nämä 
seinämät eristämään eristysrakenteella. Eristerakenteen asentamisesta 
päätetään kaivun aikana. Eristerakenteen asentamisesta sovitaan 
ympäristöviranomaisen kanssa työn aikana.

Mikäli haitta-aine on metalleja tai heikosti kulkeutuvia hiilivetyjä (esim. 
öljyhiilivetyjen tai PAH-yhdisteiden raskaat jakeet), eriste-/ 
huomiorakenteeksi soveltuu suodatinkangas tai muu kaivualueen 
rajaava materiaali.

Mikäli haitta-aine on hiilivetyjen keskitisleitä tai bensiinijakeita, joiden 
arvioidaan voivan kulkeutua puhtaisiin täyttömaihin, eristerakenteena 
esitetään käytettäväksi HDPE-muovikalvoa (paksuus vähintään 
0,5 mm) tai bentoniittimattoa. Eristävä rakenne (HDPE-kalvo tai 
bentoniittimatto) estää haitta-aineiden kulkeutumisen pilaantumattomiin 
täyttömaihin.

Ympäristötekninen valvoja on paikalla asennettaessa rakennetta. 
Valvoja ottaa myös eri työvaiheista valokuvia. Rakenteet kuvataan 
loppuraportissa ja merkitään raporttiin liitettävään asemapiirrokseen.

Jätteiden ja kaivettujen maa-ainesten käsittely
Kaivumaat luokitellaan maa-ainesten sisältämien haitta-aineiden 
pitoisuuksien ja/tai jätteen mukaan pilaantumattomaksi maaksi tai 
vaarattomaksi tai vaaralliseksi jätteeksi. 

Kaivu pyritään tekemään niin, ettei muuta kuin täyttömaaksi 
suunniteltua maa-ainesta välivarastoida kohteessa. Maa-ainesjätteitä tai 
muita jätejakeita voidaan kuitenkin tarvittaessa välivarastoida 
kaivualueella tai sen läheisyydessä lyhytaikaisesti, mikäli näytteenoton 
takia tai kaivu- tai kuljetusteknisistä syistä niitä ei voida välittömästi 
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kuljettaa pois kohteesta. Pilaantumattomia maa-aineksia, jotka 
soveltuvat täyttömaaksi, voidaan varastoida pitempiaikaisesti kohteen 
alueella.Haitta-ainepitoisuuksiltaan eritasoiset maa-ainekset 
välivarastoidaan toisistaan erillään.

Kaivettuja, helposti haihtuvilla haitta-aineilla (hiilivedyt C5–C10, BTEX -
yhdisteet) pilaantuneita maa-aineksia ei pääsääntöisesti välivarastoida 
kohteessa hajuhaittojen vuoksi. Mikäli välivarastointi on kuitenkin 
tarpeen esimerkiksi maa-aineksen näytteenoton vuoksi, peitetään 
välivarastoitava haitta-ainepitoinen (yli ylemmän ohjearvon) maa-aines 
haitta-aineiden leviämisen ja mahdollisen pölyämisen ja hajuhaittojen 
estämiseksi.

Märkiä tai valuvia massoja ei pääasiallisesti kuljeteta ja välivarastoida. 
Mikäli massoja on tarve kuivattaa ennen kuljetusta, voidaan massat 
kuivattaa kaivualueen reunalla esimerkiksi asfaltin tai HDPE -kalvon 
päällä, josta kuivatusvedet on mahdollista ohjata hallitusti takaisin 
kaivantoon.

Kaivutyön yhteydessä muodostuvat jätteet toimitetaan luvallisiin 
vastaanottopaikkoihin. Jätteet luokitellaan tarvittaessa vaarattomaksi tai 
vaaralliseksi jätteeksi jäteasetuksen 978/2021 mukaisesti. 
Mahdollisuuksien mukaan jätteet toimitetaan hyödynnettäväksi.

Maa-ainesjäte sekä mahdolliset muut jätteet kuljetetaan 
vastaanottopaikkoihin kuorma-autoilla. Pilaantunutta maata ja/tai jätettä 
sisältävät kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi niin, ettei maata, jätteitä 
tai haitta-aineita leviä ympäristöön. Mahdolliset haitta-aineita sisältävät 
vedet ja muut nestemäiset jätteet kuljetetaan säiliöautoilla, jos tarvetta 
kuljettamiseen on. Pilaantuneita maita ja jätteitä luovutetaan 
kuljetettavaksi vain elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen 
ylläpitämään jätehuoltorekisteriin merkityille jätekuljetusyrittäjille. 
Vaarallista jätettä kuljetettaessa ajoneuvot merkitään tarvittavin 
vaaramerkein.

Jätekuljetuksista pidetään kuormakirjanpitoa ja kuormien mukana 
toimitetaan siirtoasiakirja kuorman vastaanottajalle kuitattavaksi. 
Siirtoasiakirjoja säilytetään kolme vuotta. Kuormakirjanpitoa säilytetään 
kuusi vuotta. Siirtoasiakirjoihin merkitään valtioneuvoston asetuksen 
978/2021 mukaiset tiedot. Alkuperäiset siirtoasiakirjat säilytetään 
vähintään kolme vuotta ympäristöteknisen valvojan arkistossa.

Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen
Kohteen täytöissä voidaan hyödyntää teknisiltä ominaisuuksiltaan 
täyttömaaksi soveltuvia kohteesta peräisin olevia puhdistustavoitteet 
alittavia mahdollisesti vähäisiä määriä rakennusjätettä sisältäviä 
kaivumassoja (haitta-ainepitoisuudet alle ylempien 
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ohjearvojen).Kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina haihtuvia haitta-
aineita tai haitta-aineelta haisevia maa-aineksia ei kuitenkaan käytetä 
täytöissä. Kynnysarvot ylittäviä maita ei käytetä alle yhden metrin 
syvyydellä täyttötyön jälkeisestä valmiista maanpinnasta.

Tiedot hyödynnettävien maa-ainesten kaivupaikoista, haitta-
ainepitoisuuksista, määrästä ja sijoitusalueesta raportoidaan 
kaivutyöstä laadittavassa loppuraportissa.

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

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu
Työmaalle nimetään ympäristötekninen valvoja, joka ohjaa kaivua ja 
valvoo haitta-ainepitoisen maan kaivun toteutusta. Ympäristötekninen 
valvoja vastaa pilaantuneiden maa-ainesten ohjaamisesta oikeaan 
loppusijoituspaikkaan.

Ympäristötekninen valvoja ja/tai kaivutyöntekijä ympäristöteknisen 
valvojan ohjeiden mukaisesti seuraa massojen laatua aistinvaraisesti 
kaivutyön aikana. Maa-aineksista otetaan tarvittaessa näytteitä ja niiden 
sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksia mitataan PID-mittarilla ja/tai 
Petroflag-kenttätesteillä. Kaivun aikana havainnoidaan aistinvaraisesti 
myös mahdollisten jätejakeiden esiintymistä kaivettavassa maa-
aineksessa.

Kaivettavista maa-aineksista otetaan tarvittaessa kokoomanäytteitä 
(koostuu 5–10 osanäytteestä). Kokoomanäytteitä otetaan alueelta 
riittävästi huomioiden kaivumassojen määrä ja haitta-ainepitoisuudet. 
Kaivumassojen näytteistämisessä (näytetiheys, analyysimäärä) 
huomioidaan massojen vastaanottopaikkojen mahdolliset näytteenottoa 
koskevat vaatimukset.

Kaivetuista maa-aineksista otettujen näytteiden kenttämittausten 
tuloksista vähintään noin 10 % varmistetaan laboratoriossa. Näytteistä 
analysoidaan laboratoriossa bensiinijakeiden C5–C10, BTEX-yhdisteiden 
ja MTBE:n sekä öljyhiilivetyjen jakeiden C10-C40 pitoisuudet. Lisäksi 
tehdään vastaanottopaikkojen edellyttämät analyysit tarpeen mukaan. 
Mikäli laboratorio tai valvoja tekevät havaintoja PAH-yhdisteistä, myös 
niiden pitoisuudet analysoidaan.

Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta 
jäännöspitoisuusnäytteet. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan vähintään 
yksi kokoomanäyte (sisältää 5–10 osanäytettä) jokaista noin 100–
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200 m2:n pinta-alaa kohti, kuitenkin niin, että jokaisesta kaivannosta 
otetaan vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Seinämänäytteet 
otetaan maaperän kerrosrakenne huomioiden. Muutaman neliömetrin 
kaivannoista otetaan tarpeen mukaan vain yksi jäännöspitoisuusnäyte, 
joka edustaa pohjaa ja seinämiä.

Jäännöspitoisuusnäytteistä mitataan haihtuvien yhdisteiden esiintymistä 
PID-mittarilla ja öljyhiilivetyjen pitoisuutta Petroflag-kenttätestillä. 
Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa edustava 
määrä, jonka perusteella yhdessä kenttätestien tulosten kanssa voidaan 
edustavasti arvioida kaivannon jäännöspitoisuudet. Kenttämittausten 
perusteella laboratorioanalyysiin toimitetaan vähintään kaksi näytettä 
kaivantoa kohden. Pienistä kaivannoista (muutama neliömetri) 
toimitetaan laboratorioon ainoastaan yksi maanäyte. 

Näytteistä analysoidaan laboratoriossa bensiinijakeiden C5–C10, BTEX-
yhdisteiden ja MTBE:n sekä öljyhiilivetyjen jakeiden C10-C40 pitoisuudet 
sekä tarvittaessa PAH-yhdisteet.

Kohteen ympäristöteknisissä tutkimuksissa ei ole todettu ylemmät 
ohjearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Ennakkotutkimusten 
perusteella kohteella ei ole jälkiseurannan tarvetta. Mikäli kohteessa 
todetaan puhdistuksen yhteydessä korkeampia pitoisuuksia kuin 
ennakkotutkimuksissa on todettu tai sellaisia haihtuvia tai kulkeutuvia 
haitta-aineita, joita ei ole tarkasteltu riskinarviossa, tarkastellaan niiden 
osalta jälkiseurannan tarve erikseen puhdistuksen loppuraportissa.

Puhdistamisen terveys- ja ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy
Ulkopuolisten pääsy kaivualueelle estetään työn aikana aidoin. 
Työmaa-alue merkitään pilaantuneen maaperän puhdistustyöstä 
ilmoittavin kyltein, mikä kohteella todetaan puhdistustavoitteet ylittäviä 
haitta-ainepitoisuuksia.

Työmaa-alueella ruokailu, juominen ja tupakointi on kielletty muualla 
kuin sille osoitetussa paikassa, millä estetään mahdollisten haitta-
aineiden kulkeutuminen käsistä suuhun. Urakoitsijan toimesta työmaalle 
järjestetään tarvittaessa lämmitetyt sosiaalitilat vaatteiden vaihtoa ja 
säilytystä varten sekä sähköllä varustetut tilat valvojan kenttämittauksia 
varten. Työmaalle järjestetään käsienpesumahdollisuus. Korona-
virukselta suojautumisen osalta noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia 
(mm. käsienpesun ja desinfioinnin osalta).

Työntekijät käyttävät henkilökohtaisina suojavarusteina kypärää, 
suojalaseja ja turvakenkiä sekä näkyvää huomioliiviä, takkia tai 
vastaavaa. Myös merkittävästi korkeampiin haitta-ainepitoisuuksiin 
varaudutaan suojautumisvälinein (pölyä ja kemikaaleja 
läpäisemättömästä materiaalista valmistettu työhaalari, öljyhiilivetyjä 
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kestävät suojakäsineet) ja menettelyin (hihojen ja lahkeiden suiden 
teippaaminen kiinni työvaatteisiin tai suojapukuun).

Jos kaivantojen alueella havaitaan merkittävää polttoaineen hajua, 
vältetään kaivantoihin menemistä ja annetaan kaivantojen tuulettua. 
Ilman hiilivetypitoisuuksia seurataan tarpeen mukaan PID-mittarilla.

Haitta-aineille altistuminen hengitysteitse estetään käyttämällä 
tarvittaessa vähintään A2 suodattimella varustettua hengityssuojainta. 
Haitta-ainepitoisen maa-aineksen kaivutöiden aikana ympäristötekninen 
valvoja antaa tarpeen mukaan ohjeita suojautumisesta.

Kaivumaiden ja työmaavesien kulkeutuminen ympäristöön estetään. 
Maan pölyämistä seurataan ja tarvittaessa maata kostutetaan 
pölyämisen estämiseksi. Maan kulkeutuminen kuljetus- ja kaivukaluston 
mukana alueen ulkopuolelle estetään käyttämällä puhtaita kulkureittejä 
ja tarvittaessa puhdistamalla kulkuväylät, autojen renkaat ja 
kaivinkoneen telat.

Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa
Ympäristötekninen valvoja ohjaa maaperän kaivutöitä haitta-
ainepitoisten maa-ainesten kaivun osalta. Odottamattomista tilanteista 
(esim. haitta-aineet, joita aiemmissa tutkimuksissa ei ole todettu) 
ympäristötekninen valvoja informoi tarpeen mukaan tilaajaa, kiinteistön 
omistajaa ja ympäristöviranomaisia. Em. tahojen kanssa päätetään 
mahdollisesti poikkeustilanteissa tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Jos 
kaivutyön aikana havaitaan haitta-aineiden levinneen naapurikiinteistön 
puolelle, ilmoitetaan asiasta tilaajalle, kiinteistön omistajalle, 
naapurikiinteistön maanomistajalle sekä ympäristöviranomaisille. Tarve 
kaivun jatkamiselle naapurikiinteistön puolelle arvioidaan 
riskipohjaisesti.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Kaivutöiden aloittamisajankohta sekä puhdistuksen ympäristöteknisen 
valvojan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle 
ja Espoon ympäristövalvontaan. Kohteessa pidetään tarvittaessa 
maaperän puhdistukseen liittyvä katselmus ja aloituskokous ennen 
kaivutöiden aloittamista. Ympäristötekninen valvoja hoitaa tarvittaessa 
pima-puhdistuksesta tiedottamisen lähialueen käyttäjille ja naapureille.

Ympäristötekninen valvoja pitää haitta-ainepitoisten maa-ainesten 
kaivutöiden aikana päiväkirjaa, johon merkitään vähintään seuraavat 
asiat: 

 tiedot alueelta poistetuista haitta-ainepitoisista maista (määrä, 
alkuperä, pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta),
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 tiedot otetuista näytteistä (näytetiedot, ajankohta, 
mittaustulokset),

 näytepisteiden paikat,
 maaperään mahdollisesti jäävien, haitta-aineita sisältävien 

maiden arvioitu määrä, niiden haitta-ainepitoisuudet ja sijainti,
 kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia sisältävien täyttömaiden ja 

jäännöspitoisuuksien sijainnit sekä
 erityishavainnot ja poikkeamat suunnitelmista.

Kohteen kaivutöistä tehdään loppuraportti kolmen kuukauden kuluessa 
kaivutöiden päättymisestä. Loppuraportissa esitetään vähintään 
seuraavat asiat:

 kaivutöiden aikainen näytteenotto ja näytteiden analysointi,
  kaivutyön toteutus,
 tiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista ja 

kaivannosta poistetusta haitta-ainepitoista vedestä,
  jäännöspitoisuustiedot,
  kenttätestien tulokset ja analyysiraportit,
 mahdollisesti puhdistustavoitteet ylittävien pitoisuuksien 

riskiarvio tarvittaessa,
 piirustus näytteenottopaikkojen sijainneista sekä
 tarvittaessa kopiot siirtoasiakirjoista, vähintään kuitenkin 

malliesimerkki käytetyistä siirtoasiakirjoista.

Viranomaisen ratkaisu

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Espoon Olarissa sijaitsevaa 
kiinteistöä 49–22–145–1 koskevan ilmoituksen pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet ja työn aikainen näytteenotto
1. Kiinteistöltä 49–22–145–1 on poistettava perusparannuksen vaatiman 

kaivun laajuudessa maa-ainekset, joiden öljyhiilivetyjen keskitisleiden 
(>C10–C21) ja/tai raskaiden öljyjakeiden (>C21–C40) ja/tai bentseenin 
ja/tai tolueenin ja/tai etyylibentseenin ja/tai ksyleenien pitoisuus ja/tai 
MTBE:n ja TAME:n summapitoisuus ja/tai bensiinijakeiden (C5–C10) 
pitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät 
ohjearvot.

2. Perusparannustöiden yhteydessä on otettava edustavia maanäytteitä 
purettavien laitteiden ja rakenteiden välittömästä läheisyydestä ja 
alapuolelta. Näytteenoton avulla selvitetään maaperän tila ja 
mahdollinen puhdistustarve. Jos näytteiden tutkimisessa käytetään 
kenttämittauslaitetta, on kenttämittaustuloksista vähintään joka 
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kymmenennen näytteen, kuitenkin vähintään yhden näytteen tulos 
jokaiselta tutkimusalueelta, tarkastettava laboratoriomittauksilla.

Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään aiempien tutkimusten 
ja alueen käyttöhistorian perusteella mahdollisesti maaperään 
päässeiden haitta-aineiden pitoisuudet.

3. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 
maaperänäytteitä kaivettavien maa-aineksien 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
4. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän 

puhdistuksesta kertovin kyltein.

5. 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.

Maa-ainesten käsittely ja varastointi
6. Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset ja kohonneita haitta-

ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä 
määräyksen 10 mukaisesti sekä pilaantuneiden maiden kaivun 
yhteydessä poistettavat jätejakeet, on toimitettava ominaisuuksiensa 
mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti 
loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa 
kyseisiä maa-aineksia ja/tai jätteitä.

7. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri 
tavalla käsiteltävät maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, 
lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.

8. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 
kaivualueiden läheisyydessä. Välivarastoinnin on oltava 
mahdollisimman lyhytaikaista, ja se on toteutettava siten, ettei siitä 
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aiheudu maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-
ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-
aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto- ja valumavesien 
muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.

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

Kaivettujen maa-ainesten hyötykäyttö
10. Puhdistettavalla alueella maaperän puhdistamisen vuoksi tehtyjen 

kaivantojen täytössä voidaan hyödyntää yli metrin syvyydellä 
maanpinnan tasosta puhdistettavalta alueelta kaivettavia maa-aineksia, 
joiden haitta-ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisen kynnysarvon ja määräyksen 1. mukaisen puhdistuksen 
tavoitetason välissä. Kaivantojen täytössä ei kuitenkaan saa 
hyötykäyttää haitta-aineelle haisevia maa-aineksia tai maa-aineksia, 
joiden haihtuvien haitta-aineiden pitoisuus ylittää kynnysarvon.

11. Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää 
edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä. 

12. Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
hyödyntämispaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 20. edellytettyyn 
loppuraporttiin.

Maa-ainesten kuljettaminen
13. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 

toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen 
ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pöly- tai 
meluhaittoja. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on 
laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n 
edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana 
ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on 
säilytettävä kolme vuotta.

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
14. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista on otettava 

edustavat jäännöspitoisuusnäytteet siten, että kaivualueen maaperään 
jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvitetyiksi. 
Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on kuitenkin otettava 
vähintään kaksi edustavaa jäännöspitoisuusnäytettä. Näytteistä on 
analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.
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Pilaantuneen veden käsittely
15. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä on 

otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava alueella 
tehdyissä maaperätutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

16. Tarvittaessa vesi on poistettava tai 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.

Mahdollisessa 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.

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi
17. 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, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä 
kiinteistön omistajalle ja haltijalle ennen toimenpiteiden aloittamista. 
Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen 
mukaisten puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

18. Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita 
ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa, aiemmissa tutkimuksissa 
todettuja haitta-aineita aiempaa korkeampina pitoisuuksina, 
pilaantuneisuus jatkuu perusparannustöiden vaatiman kaivualueen 
ulkopuolelle tai muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat 
vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä 
havainnoista ilmoitettava viipymättä Uudenmaan ELY-keskukselle , 
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön 
omistajalle ja haltijalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

19. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta, eri 
käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista 
ja määristä.

20. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on 
laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen 
ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksistä, kuvaus 
työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta 
näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-
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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 maa-ainesten 
toimittamisesta eri hyödyntämis-, käsittely- ja loppusijoituspaikoille.

Loppuraportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, Espoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle 
ja haltijalle kahden kuukauden kuluessa kaivutyön 
loppuunsaattamisesta.

Määräysten ja päätöksen perustelut

Yleiset 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. Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset 
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta.

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 §). 
Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 
3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus 
maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on 
kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperän 
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen 
2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten 
aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. 
Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon. 
Ilmoituksessa esitetty maaperän puhdistustarpeen arvioinnin tulee 
täyttää asetuksen vaatimukset.
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Kiinteistöllä harjoitetaan polttoaineiden jakelutoimintaa. Em. toiminnan 
seurauksena on maaperään voinut päästä puhdistusta edellyttäviä 
pitoisuuksia bensiini- ja 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 kynnysarvon sekä alemmat ja 
ylemmät ohjearvot.
Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Keskitisleet (>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

Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä 
ja pohjavesi (pilaantunut alue) tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siitä 
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Päätöksessä 
on hyväksytty ilmoituksessa esitetyt puhdistustavoitteet. (Määräys 1.)

Päätöksessä on edellytetty tehtäväksi lisätutkimuksia 
perusparannustöiden yhteydessä purettavien laitteiden ja rakenteiden 
välittömästä läheisyydestä ja alapuolelta, koska em. alueita ei ole 
pystytty tutkimaan aiemmin. Tutkimuksilla varmistetaan, että kaikki 
pilaantuneet alueet tulevat puhdistetuiksi. (Määräys 2.)

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 3.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §:n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
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pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
(Määräykset 2., 3., 14., 15. ja 17.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja 
niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja 
huolellisuusperiaatteet). 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. 
(Määräys 4.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta 
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta 
näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. 
(Määräykset 4.–10., 13. ja 16.) 

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. 
(Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperän puhdistustyön 
yhteydessä kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset, kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja jätejakeet on edellytetty 
toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen 
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Jätteen saa luovuttaa vain 
jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 
kuljettajalle. (Määräykset 6 ja 13.)

Jätelain (646/2011)15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten 
jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan 
ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon 
asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista. 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. (Määräys 7.)

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi 
siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräykset 8. ja 
9.)
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Päätöksessä on hyväksytty ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n 
mukaisesti puhdistustyön yhteydessä kaivettujen haitta-
ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset 
kynnysarvot ylittävien ja määräyksen 1. mukaiset puhdistustasot 
alittavien maa-ainesten hyötykäyttö puhdistettavalla alueella 
puhdistuskaivantojen täytössä yli metrin syvyydellä maanpinnan 
tasosta. Haitta-aineelle haisevia tai haihtuvia haitta-aineita kynnysarvot 
ylittäviä pitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia ei saa hyötykäyttää, jottei 
niistä aiheudu terveys- tai viihtyvyyshaittaa tai -vaaraa. Päätöksessä on 
edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-
ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-
ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kaivutöiden 
yhteydessä. (Määräykset 10.–12.)

Valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen (179/2012) 11 §:n mukaan 
jäte voidaan kuljettaa peitettynä, jos siten voidaan varmistua siitä, ettei 
jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana. 
Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty 
peitettäviksi, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa 
tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 13.)

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. Siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista ja niiden 
vahvistamisesta on säädetty valtioneuvoston jätteistä annetun 
asetuksen 40 §:ssä. (Määräys 13.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
saavuttaminen sekä saadaan tietoa maaperään kaivujen jälkeen 
jäävistä haitta-ainepitoisuuksista. (Määräys 14.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on 
järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on 
rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavan alueelta 
mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, 
etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle 
alueelle eivätkä aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräykset 15. ja 16.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä 
säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
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suorittamista varten. Määräykset 17.–20. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei 
ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, 
todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista 
tutkimuksista tai pilaantunut alue on arvioitua laajempi. Tämän vuoksi 
valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräys 18.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 19. ja 20.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 
190, 191, 200, 205, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 40 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista (1022/2006)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022

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

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2021) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 
55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen 
käsittelyyn kului 16 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi 
periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 
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momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. 
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2021) ja 
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika
Tämä päätös on voimassa 30.6.2027 saakka.

Tehtäviä perusparannustöitä voi pitää kertaluontoisena toimenpiteenä, 
joka on tarkoitus aloittaa loppukesästä 2022. 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, vai vastaavatko ne edelleen tämän 
päätöksen perustana ollutta tilannetta.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on 
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Neste Markkinointi Oy
Pirjo Haasto (sähköisesti)

Tiedoksi
Espoon kaupunki (sähköisesti)
BC Real Estate Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Golder Associates Oy, Terhi Manninen (sähköisesti)
AFRY Finland Oy, Seppo Nikunen (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.
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Tietojärjestelmän päivittäminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen 
Maaperän tilan tietojärjestelmään.

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

Hyväksyntä
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Mikko 
Tuomikoski ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Toimenpidealueen ja näytepisteiden sijainti
Liite 3. Valitusosoitus 



LIITE 1.



LIITE 2.



LIITE 3.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla 
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava 
valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedonsaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu 
vielä seuraavaan arkipäivään.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja yhteystiedot

- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 
lähettää, 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
ja millä perustein (vaatimukset)

- mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

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

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti 
toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,

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



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

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

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on 
oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä 
liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopio, 
sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se 
on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) nojalla muutoksenhakijalta 
peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkäyntimaksu. 
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot 
Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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