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TIIVISTELMÄ 

 

Tässä työssä tarkastellaan Neste Markkinointi Oy:n ylläpitämien, raskaalle 
ajokalustolle tarkoitettujen, diesepolttoaineen jakelupisteiden, niin sanottu-
jen D-asemien, ympäristövaikutuksia maaperään ja pohjavesiin Työ suori-
tettiin Neste Markkinointi Oy:n toimeksiannosta, mutta yhteistyössä FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa. FCG ja sen edeltävät sekä FCG:en 
liitetyt yritykset ovat suorittaneet maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus-
tutkimuksia Neste Oil:n D-asemilla 1990-luvulta lähtien. Tutkimuksista saa-
tujen tulosten perusteella on arvioitu tankkausasemien ympäristövaikutuk-
sia maaperään ja pohjavesiin.  

Opinnäytetyö on jaettu kahteen osaan, teoriaosuuteen ja tulosten tarkaste-
luun ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin. Teoriaosuus pitää sisällään D-
asemille annettujen, asemien rakennetta ja toimintoja koskevien, määräys-
ten läpikäyntiä ja yleistä lainsäädäntöä, koskien pilaantunutta maaperää ja 
pohjavesiä. Työssä tarkastellaan myös öljyhiilivetyjen C5-C40 ja niiden si-
sältämien, yleisimpien, haitta-aineiden ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia 
maaperässä ja pohjavedessä. Teoriaosan päättää yleisimpien tutkimus- ja 
kunnostumenetelmien läpikäynti.  

Toisessa osassa tehdyn, tulosten tarkastelun ja johtopäätöksien jälkeen, 
voidaan saatujen tulosten perusteella todeta, ettei dieselpolttoaineen jake-
luasematoiminnasta aiheudu merkittäviä ympäristöllisiä haittoja. Haitta-
aineita on tutkimuksien ja kunnostuksien yhteydessä todettu, mutta niiden 
määrät ja esiintymissyvyydet, eivät aiheuta ympäristölle välitöntä vaaraa. 
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This bachelor’s thesis is a review of the environmental impacts of Neste 
Oil Oyj’s truck -filling stations, so called diesel stations. Diesel stations are 
used by heavier vehicles such as trucks. Research information of the envi-
ronmental impacts for the soil and ground water has been gathered while 
stations have been under modification or a station has been taken down.  

The commissioner of the thesis was Neste Markkinointi Oy but the review 
was done in cooperation with a company called FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy which has carried out most of the studies of the environmen-
tal state of the diesel stations. The results of these researches were used 
to point out the impacts for the soil and ground water. Information of 103 
different diesel stations and all the implemented operations found from 
FCG’s archives were used as research material.  

The thesis is divided into two sections. The first part is a theory based and 
works as an introduction for the latter, the review part of the thesis. The 
theory section begins with getting to know the regulations, guiding how to 
implement the structure and all the functions at the station to prevent caus-
ing any environmental impacts or accidents at the stations. This is followed 
by a legislation part related to contaminated soils and ground water. To 
understand better the impacts of fuels in the environment, all the relevant 
contaminants are displayed and their physical and chemical properties and 
impacts to environment are introduced. The theory part ends with a 
presentation of commonly used ways to examine and to recondition the 
soil and ground water. The second section of the thesis is the main part, 
where all the results of the examinations and reconditions are wield and 
the conclusions of the environmental impacts are made. 

When all the examinations are summed up, it seems that the environmen-
tal impacts of the diesel stations are not that significant. On about three 
out of four stations, some hydrocarbon oils were detected but considering 
the land use and the average depth of the maximum contamination, envi-
ronmental impacts in the soil are very limited.  

For ground water the results are nearly identical. On half of the stations 
some contamination was detected but it was usually either a minimal ex-
ceed of the state given limit or one higher peak of contamination, not long 
lasting state in the ground water.    

Key words: diesel-station, soil examination, ground water examination, soil 

erconditioning, hydrocarbon oil 
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TERMISTÖ 

 

Alifaattinen = orgaaninen yhdiste, joka ei sisällä bentseenirengasta 

AOA = alempi ohjearvo 

Aromaattinen = bentseenirenkaan sisältävä kemiallinen yhdiste 

BTEX-yhdisteet = Bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit m, p & o 

HDPE-kalvo = huoltoaseman alapuolelle asennettava muovinen suojakal-

vo 

Henryn lain vakio = haihtuvuus vedestä 

Höyrynpaine = nesteen haihtuvuus tai höyrystyminen ympäristöön 

In situ = massoja liikuttamaton kunnostusmenetelmä 

KA = kynnysarvo 

Koc = orgaaninen hiili-vesi – jakautumiskerroin (kulkeutuvuus) 

Kow = oktanoli-vesi – jakautumiskerroin (kertyvyys) 

MTBE = metyylitertiääributyylieetteri; bensiinin lisäaine 

Off site = massojen poisto ja kuljetus kunnostettavaksi muualle  

On site = massojen kunnostus paikan päällä 

PAH-yhdisteet = polysykliset aromaattiset hiilivedyt; muodostuvat yhteen 

liittyneistä aromaattista renkaista 

TCA = sallittu hengitysilman enimmäispitoisuus pitkäaikaisessa altistuk-

sessa (Tolerable Concentration Air)  

TDI = sallittu päivittäinen enimmäissaanti pitkäaikaisessa altistuksessa 

(Tolerable Daily Intake)  

VJ = vaarallisen jätteen raja-arvo 

YOA = ylempi ohjearvo  



 

1 JOHDANTO 

Työ tehtiin Lahden ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutus-

ohjelman opinnäytetyönä, ja sen toimeksiantajana toimi Neste Markkinointi 

Oy. Työ tehtiinn yhteistössä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa, 

jonka suorittamia ympäristötutkimuksia käytettiin työmateriaalina opinnäy-

tetyössä. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisia maaperään tai pohjave-

teen liittyviä ympäristövaikutuksia, polttonesteiden jakelutoiminnasta on 

mahdollisesti aiheutunut.  

Neste Oil Oyj, on Suomen johtavia polttoaineiden jalostus- ja markkinoin-

tiyrityksiä, jonka liiketoiminta-alueita ovat öljytuotteet, uusiutuvat tuotteet ja 

öljyn vähittäismyynti. Yhtiö panostaa vahvasti tuotekehitykseen ja ympäris-

tövaikutusten minimointiin. Neste onkin maailman mittakaavassa edelläkä-

vijä uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin osalta ja yksi maail-

man vastuullisimmista yhtiöistä. (Neste Oil Oyj 2015a.) 

Toiminta alkoi vuonna 1948, ja nykyisin Neste Oil on kansainvälinen yritys, 

jolla on toimipisteitä muun muassa Pietarissa, Torontossa, Singaporessa, 

Bahrainissa ja Dubaissa. Työntekijöitä on globaalisti noin 5000 ja yhtiön 

liikevaihto vuonna 2014 oli 15 miljardia euroa. (Neste Oil Oyj 2015a.) 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on osa suurempaa FCG Finnish Consul-

ting Group-konsernia. FCG on yksi Suomen suurimmista konsulttialan yri-

tyksistä, jolla on pienimuotoisempaa toimintaa myös Ruotsissa, Virossa, 

Romaniassa, Bulgariassa ja Uudessa-Seelannissa. (FCG 2015a.) 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toiminta kattavat yhdyskuntasuunnitte-

lun, talo- ja korjausrakentamisen, vesihuollon suunnittelun sekä ympäris-

tökonsultoinnin (FCG 2015a). Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä 

FCG:n ympäristön kunnostus ja riskienhallinta toimialan kanssa, jonka 

toimintoihin kuuluvat muun muassa maaperän ja pohjaveden pilaantunei-

suustutkimukset ja –selvitykset, pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 

arvioinnit ja kunnostusten suunnittelut ja valvonnat (FCG 2015b).  
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2 D-ASEMIEN TOIMINNOT JA RAKENTEET 

Huoltoasematoiminnasta ei saa aiheutua haittoja ihmisille, ympäristölle tai 

omaisuudelle. Tämä lainsäädännön vaatimus on johtanut 2000-luvulla 

moniin perusparannuksiin jakelupisteiden ja erityisesti huoltoasemien ra-

kenteissa. Muutoksissa huomioidaan aseman sijainti, turvallisuus, poltto-

nesteiden sijainti sekä säiliö-, putkisto- ja jakelulaitteiden hyväksyttävyys. 

Huoltoasemien perusparannuksia on pantu täytäntöön kauppa- ja teolli-

suusministeriön jakeluasemapäätöksen 415/1998 nojalla. Lisäksi Suomen 

standardisoimisliitto SFS ry:n standardissa SFS 3352 käsitellään asemien 

teknisten rakenteiden vaatimuksia. (Öljy- ja biopolttoaineala ry 2015.)  

Seuraavat toimintoihin ja rakenteisiin liittyvät sisällöt, ovat pääasiassa uu-

simmasta, vuoden 2014, Palavien nesteiden jakeluasema –standardista, 

SFS 3352 ja koskevat täten standardin voimaan astumisen jälkeen raken-

nettuja asemia. Jokainen D-asema on rakennettu kulloisenkin voimassa 

olevan standardin mukaisesti, mutta on syytä huomioda, että asemille on 

asetettu vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen aseman tulee täyttää vuo-

teen 2020 mennessä. Tässä työssä tarkasteltavat D-asemat ovat suureksi 

osaksi vain jakelupisteitä, joiden vaatimustaso on lähtökohtaisesti ollut 

lievempi kuin esimerkiksi laajemman huoltoasematoiminnan. (Sammi 

2015.)  

2.1 Tyypillisen aseman toiminnot 

Tyypillisen D-aseman toiminnot poikkeavat perinteisestä polttoaineenjake-

lupisteestä, toimintojen ollessa vähäisemmät. Diesel-polttoaineen jakelun 

yhteydessä ei yleensä ole muuta huoltoasematoimintaa, ja polttoainesäiliö 

on usein sijoitettu maanpinnan yläpuolelle, automaattisen jakelupisteen 

viereen. Viimeisten vuosien aikana, usein perusparannuksien yhteydessä, 

asemille on asennettu ureasäiliö, joka voidaan sijoittaa joko maan alle tai 

maanpinnan yläpuolelle. (SFS 3352 2014, 39.) Ureasäiliö sisältää AdBlue-

urealiuosta, jonka avulla kuorma-autojen päästöjä saadaa hallintaan (Nes-

te Oil Truck-asemat 2015b.) 
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Polttoainesäiliöiden yhteyteen sijoitetaan säiliöiden täyttöputket, ilmaputket 

ja polttoaineen imu- ja paluuputket. Kaksoisvaippasäiliön ollessa kyseessä 

asennetaan myös kaksoisvaippasäiliön välitilan täyttö- ja valvontaputket 

sekä kaksoisvaippaisten imu- ja täyttöputkien valvontaputket. Putkien 

asennukseen vaikuttavat säilliöiden vaihteleva sijainti joko maan alla tai 

päällä. (SFS 3352 2014, 20.) Asemien yhteyteen asennetaan myös huo-

kosilmaputkisto, jonka avulla voidaan tarkastella maaperän tilaa silloin, 

kun asema on yhä toiminnassa. Huokoskaasuputkisto liitetään tarkkailu-

kaivoon, johon voidaan liittää useita huokoskaasuputkia. (SFS 3352 2014, 

37.) 

Aseman yhteyteen on kehitetty eri suojamekanismeja, jotta onnettomuuk-

silta vältyttäisiin. Esimerkiksi eri polttoaineiden tuotesekoitusten täyttöä 

varten käytetään toisistaan poikkeavia liittimiä, jotta eri tuotesekoitukset 

eivät sekoitu keskenään. Jakelulaitteiden toimintahäiriötä varten on kehi-

tetty hätäkytkin, jolla polttoainetta syöttävien pumppujen toiminta voidaan 

katkaista, joko jakelulaitteen välittömästä läheisyydestä tai vaihtoehtoisesti 

henkilökunnan kytkimestä, jos tankkausalueella on huoltoasematoimintaa 

ja henkilökuntaa. (SFS 3352, 28–29.) 

Aseman alueen viemäröinti jaetaan tarvittaessa eri osa-alueisiin: 

-jakelu-alue, säiliöiden täyttöalue ja säiliöiden huoltokaivot 

-muu piha-alue  

-pesuhalli (jos huoltoasematoimintaa) 

-huoltohalli (jos huoltoasematoimintaa) 

-kiinteistön talousvedet (jos muuta toimintaa) 

Perusperiaatteena aseman viemäröinnissä on, että jakelualeilta, säiliön 

täyttöpaikalta ja säiliöiden huoltokaivoilta, eli alueilta, joilla polttoaineita 

käsitellään, tuleva vesi, viemäröidään öljynerottimen kautta. Eri toiminnal-

listen osien viemäröinnit voidaan yhdistää vasta, kun vedet on käytetty 

öljyn- ja hiekanerottimien läpi. Lisäksi öljynerotin tulee varustaa hälyttimel-

lä, joka ilmoittaa öljytilan täyttymisestä, jotta vältetään vahinkotilanteet. 

Öljynerottimen jälkeen, viemäri varustetaan näytteenotto- ja sulkuventtiili-

kaivolla, joka on varustettu keltaisella sulkumerkillä. Kaivolta viemärin vesi 
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johdetaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos siihen on mahdollisuus 

liittyä. (SFS 2014, 35–36.) 

2.2 Tyypillisen aseman rakenteet ja ympäristösuojaukset 

Yleisesi ottaen jakeluasemarakenne koostuu polttoainesäiliöstä ja sen 

putkistoista, polttoaineen jakelualueesta, jakelulaitteista ja viemäroinnistä. 

D-asemien rakenne on yleensä maanpäällinen, mutta osa rakenteista, ku-

ten viemäröinti ja hiekanerotuskaivot, ovat maanalaisia. Toisinaan myös 

diesel-säiliön saateaan sijoittaa maan alle. (SFS 3352 2014, 39.) Alla ole-

vassa kuvassa on esitetty perinteisen D-aseman rakenne ja toiminnot. 

Kuva 1.  D-aseman yleiset rakenteet ja toiminnot (SFS 3352 2014, 39). 

Jakelulaitteet sijoitetaan yleensä mittarikorokkeelle, mutta korokeratkaisu 

voidaan korvata myös maanpinnan tasoon asetetulla jakelulaitteella, jos 

jakelualue on rakennettu riittävän tiiviiksi. Jakelulaite tulee kummassakin 

ratkaisussa suojata törmäysestein. Koroke on rakennettava palamatto-

masta materiaalista, kuten betonista ja sen tulee olla leveydeltään le-

veämpi, kuin yksikään jakelulaitteen osa. Koroke tulee lisäksi muotoilla 
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niin, että ajoneuvot ohjautuvat turvalliselle etäisyydelle jakelulaitteesta. 

Mittariratkaisun alapuolelle asennetaan aluspelti ja pidätyskaukalo, joiden 

kautta jakelulaitteeseen kiinnittyvät putkistot tuodaan. (SFS 3352 2014, 

28–29.) 

Aseman jakelualue ja säiliön täyttöpaikka toteutetaan siten, ettei tankka-

uksen tai säiliön täytön yhteydessä aiheudu polttoaineen valumista maa-

perään. Jakelualueen tulee myös kestää raskaan ajokaluston aiheuttama 

kulutus ja ulottua vähintään kolmen metrin etäisyydelle jakelulaitteista ja -

korokkeesta. Jakelualue päällystetään kestopäällystekerroksella, kuten 

betonikivellä (80mm), asfalttibetonilla (50mm) tai teräsbetonilaatalla 

(200mm). Tyypillisen D-aseman jakelualueen päällyste on teräsbetonilaat-

ta. Leikkauskuva betonilaatallisen alueen maarakenteesta on esitetty ku-

vassa 2. Alue tulee rakentaa tasaiseksi, mutta huomioiden, etteivät hule-

vedet aseman muista osista pääse valumaan täyttö- ja jakelualueelle. Kes-

topäällystetyn alueen omat hulevedet johdetaan, muista pihan hulevesista 

erillisinä, öljynerotuskaivon kautta eteenpäin. (SFS 3352 2014, 29, 31.) 

   

Kuva 2. Täyttöpaikan täyttökerrosten rakenneleikkaus (Öljy- ja biopoltto-

aineala ry 2014, 47). 

Diesel-säiliö sijoitetaan paloturvallisesti, vähintään viiden metrin etäisyy-

delle paloa levittävistä materiaaleista (kasvit, muut rakenteet). Säiliö suoja-

taan törmäysestein, ja sen vierellä kulkevat putkistot sijoitetaan mahdolli-
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simman ilkivaltaa karsivasti. Säiliön perustus toteutetaan siten, että se 

kestää säiliön, sen sisällön sekä luonnon olosuhteiden, kuten lumen, tuu-

len ja routimisen aiheuttaman rasituksen. (SFS 3352 2014, 16.) 

Aseman maarakenteiden tulee kestää ajokaluston niille aiheuttama rasi-

tus, vähintään suunnitellun teknisen eliniän ajan. Maarakenne, eli tiiviste-

tyn, eri materiaaleja sisältävän kerroksen tulee kattaa koko alue, jolla ajo-

neuvoa tankataan. Tiivistettyjen maakerrosten väliin tulee asentaa hitsat-

tava HDPE-kalvo tai vaihtoehtoisesti jokin muu, yhtä pitkäkestoinen, öljy-

tuotteille tarkoitettu suojarakenne. HDPE- tai vaihtoehtoinen kalvo täyte-

tään molemmin puolin suojaavalla kerroksella hienorakeista asennushiek-

kaa, jonka paksuus riippuu näiden kerroksien sekä ala- että yläpuolella 

olevan murskekerroksen paksuudesta. (SFS 3352 2014, 30–31.) Leikka-

uskuva asennettavasta suojauksesta ja aseman alapuolisesta rakenteesta 

on esitetty liitteessä 2. Alla olevassa kuvassa 3 on esitetty aseman oikea-

oppinen maarakenne. 

  

Kuva 3.  Esimerkki jakeluaseman maarakenteesta (SFS 3352 2014, 31). 
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Viemäröinnin rakenne toteutetaan jäteveden kuljetukseen sopivaksi, ja se 

varustetaan asemilla hiekan- ja öljynerottimin. Kuten kuvassa 1 on esitetty, 

hiekanerotuskaivot sijoitetaan jakelulaitteiston molemmille puolille, joista 

kaksi erillistä linjaa yhdistyy yhdeksi viemäriksi. Ilmansulun, öljynerottimen 

ja näytteenottokaivon kautta, viemäri purkautuu lopuksi jätevesiviemäriin, 

sadevesiviemäriin tai avo-ojaan. (SFS 3352 2014, 39.) Viemärin on oltava 

mahdollisimman suoralinjainen, mutta jos suunnanmuutoksia joudutaan 

tekemään, ne eivät saa aiheuttaa liettymistä, takaisinvirtausta tai ääntä 

(Ympäristöministeriö 2007a, 25). 

Aseman kaikki erottimet ja käsittelylaitteet on sijoitettava niin, että huolto-

työ ja tyhjennys ovat toteutettavissa helposti. Erotustoimenpiteiden tulee 

tapahtua ainoastaan erottimissa, ei muussa osassa viemärilinjaa, ja mate-

riaaleiksi valitaan erotettavia aineita ja pakkasia kestävät materiaalit. (Ym-

päristöministeriö 2007a, 24, 26.) 

2.3 Kehitys nykyiseen standardiin 

Edellä käsiteltiin uusimman, vuonna 2014 päivitetyn, standardin asettamat 

vaatimukset D-asemien rakenteen ja toimintojen toteuttamisesta. Nämä 

vaatimukset ovat automaattisesti voimassa uusilla, standardin voimaan 

astumisen jälkeen rakennetuilla asemilla ja myöhemmin muutostöiden 

kautta myös vanhemmilla asemilla. Tällä hetkellä vanhoilla asemilla on 

käytössä, niiden rakentamisajankohdan aikaisen standardin mukaiset ra-

kenteet, ellei niitä ole päivitetty muutostöiden yhteydessä. (Sammi 2015.) 

Seuraavaksi käydään läpi merkittävimmät, vanhempien 3352 standardien 

(1992, 2004) ja lainsäädännön (415/1998) kehitysvaiheet, joiden kautta on 

päädytty uusimpaan standardiin. 

Vielä vuonna 1992 D-aseman rakenteista, oli mahdollista jättää pois ny-

kyisin vaadittu HDPE-kalvo tai vastaava öljytuotteita kestävä suojaraken-

ne, jos asema sijaitsi pohjavesialueen ulkopuolella. Pohjavesialueella si-

jaitsevan aseman, tuli kuitenkin sisältää tiivistyskerros, esimerkiksi tiivis-

tysbetonia, asfalttia tai polyeteenikalvo limittäin asetettuna 500 millimetrin 

verran. Tarkempaa ohjeistusta suojarakenteiden toteuttamisesta ei kuiten-
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kaan annettu, eikä vuoden 1992 standardi pidä sisällään mainintaa asen-

nushiekasta polyeteenikalvon ympärillä tai muusta maarakenteiden toteut-

tamisesta. (SFS 3352 1992.) 

Vuonna 1998 annetun, Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 

415/1998 tarkoituksena oli lisätä asemien rakenteeseen HDPE-kalvo tai 

jokin muu öljytuotteita kestävä rakenne, maaperän suojaamiseksi.  Lisäksi 

asetuksessa määrätään, että jakelualueen ja täyttöpaikan on oltava raken-

teeltaan tiivis ja ne on liitettävä viemäröintiin.  Näiden toimenpiteiden ja 

suojakalvon asennuksen käytännöllisestä toteutuksesta ei kuitenkaan an-

neta tarkempaa ohjeistusta. (Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 

415/1998.) 

Vuonna 2004 päivitetyssä standardissa, annetaan tarkempia ohjeita maa-

rakenteiden toteutukseen ja HDPE-kalvon ympärille asennettavasta asen-

nushiekasta. Lisäksi standardi painottaa, että pohjavesialueella HDPE-

kalvo on pakollinen, eikä vaihtoehtoinen suojarakenne, kuten tiivistysbeto-

ni tai asfaltti ole riittävä ratkaisu. Vuoden 2004 standardissa annetaan 

määräys, jossa vesijohtoputkien käyttö lopetetaan ja polttoaineen siirto 

asemalla tulee tapahtua polttoaineputkistossa, tiiveyssyiden ja polttoai-

neenkestävyyden vuoksi. (SFS 2004.) Vuoden 2004 standardissa määrä-

yksiä on avattu tarkemmin kuin aikasemmissa vastaavissa ja se jättää vä-

hemmän tilaa väärinymmärryksille standardin tulkinnassa. Uusimpaan, 

vuoden 2014, standardiin on vuoden 2004 standardiin verrattuna tehty 

vain muutamia, pääasiassa määräysten ymmärrykseen perustuvia muu-

toksia. Esille on tuotu taulukoita, esimerkiksi kohdehuoltotaulukko, jonka 

avulla on helppo tarkastella vaadittavien huoltotöiden suoritusväli ja stan-

dardiin on lisätty paljon selventäviä kuvia. (Sammi 2015.) 
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3 JAETTAVAT POLTTOAINEET JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT HAITTA-

AINEET 

Neste Oil D-asemilla jaetaan pääasiassa diesel-polttoaineita (öljyhiilivety-

jakeet C8-C20), mutta osalla asemista on myös polttoöljyn jakelupiste ja 

osa D-asemista on samassa yhteydessä muun polttoaineen (bensiini) ja-

kelun kanssa (Neste Oil Oyj. 2015b). Polttoaineiden sisältämät öljyhiilivety-

jakeet jaetaan kolmeen luokkaan niiden sisältämien hiiliketjujen määrän 

mukaisesti. Luokat ovat bensiinijakeet C5-C10, keskitisleet >C10-C21 ja ras-

kaat öljyjakeet >C21-C40. (Ympäristöministeriö 2007b, 203.) Edellä mainit-

tujen jakeiden lisäksi, tässä opinnäytetyössä tarkastellaan osaa niiden si-

sältämistä komponenteista. Alla olevassa taulukossa 1 on esitetty öljyhiili-

vetyjakeiden siäsältämät pääkomponentit. 

Taulukko 1.  Öljyhiilivetyjakeiden sisältämät pääkomponentit (Reinikainen 

2007, 149). 

Tuote Hiililuku Yhdisteet Kiehumispiste-

alue 

Bensiini C4-C12 

BTEX-yhdisteet, muut mono-

aromaatit ja haaroittuneet al-

kaanit, pienempiä määriä n-

alkaaneita, alkeeneita, syklo-

alkaaneita ja naftaleeneja, lisä-

aineina MTBE:tä ja muita hapet-

timia 

40-200 °C  

 

Keroseeni C6-C16 

Sykloalkaanit ja n-alkaanit, pie-

nempiä määriä monoaromaatte-

ja ja haaroittuneita alkaaneja, 

hyvin vähän BTEX- ja PAH-

yhdisteitä 

150-300 °C 

 

Dieselöljy ja 

kevyt polttöljy 
C8-C21 

N-alkaanit, haaroittuneet alkaa-

nit ja sykloalkaanit, pienempiä 

määriä monoaromaatteja, nafta-

200-325 °C 
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leeneja ja PAH-yhdisteitä 

Raskas polt-

toöljy 

C12-C34 

(ja yli) 

N-alkaanit, haaroittuneet alkaa-

nit ja sykloalkaanit, raskaat 

PAH-yhdisteet (asfalteenit ja 

hartsit), monoaromaatteja ja 

naftaleeneja, rikkiä ja typpeä 

sisältäviä hiilivetyjä 

350-700 °C 

 

Voitelu- ja 

moottoriöljy 

C18-C34 

(ja yli) 

Haaroittuneet alkaanit ja syklo-

alkaanit, PAH-yhdisteet, mono- 

ja diaromaatit 

325-600 °C 

 

 

3.1 Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja kulkeutuvuus 

3.1.1 Öljyhiilivetyjakeet yleisesti 

Öljyhiilivedyt päätyvät maaperään pääasiassa nestemäisinä ja niiden käyt-

täytymiseen siellä vaikuttavat yhdisteiden fysikaalis-kemialliset ominaisuu-

det, yhdessä maaperän koostumuksen, olosuhteiden (esimerkiksi lämpöti-

la, biologiset prosessit) sekä pohjaveden liikkeiden kanssa. Öljytuotteiden 

sisältäessä eri hiilivetyjä ja komponentteja, käyttäytyvät ne maaperässä eri 

tavalla ja nopeudella. (Sillanpää 2007, 8.) 

Öljyn käyttäytyminen maaperässä riippuu pitkälti maaperään päässeen 

öljyn laadusta ja ominaisuuksista (viskositeetti, tiheys). Lisäksi maaperän 

ominaisuudet, kuten huokoisuus, raekoko, vesipitoisuus ja kerrosrakenne 

vaikuttavat öljyn kulkeutuvuuteen. Vettä hyvin läpäisevässä maaperässä, 

öljyt kulkeutuvat painovoiman vaiktuksesta nopeasti ja riittävän pitkäaikai-

sissa tai määrältään suurissa ja äkillisissä vuodoissa, öljy voi kulkeutua 

maaperän vajovesikerroksen läpi ja muodostaa öljykerroksen pohjaveden-

pinnan yläpuolella sijaitsevaan kapillaarikerrokseen. Tällöin merkittävä osa 

maaperän huokosista täyttyy öljystä, maaperän pidätyskapasiteetin ylityt-
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tyä. Öljyn yhä lisääntyessä se alkaa lopulta kulkeutua pohjaveden pinnal-

la, vapaana öljyfaasina. (Ympäristöministeriö 2014, 208.) 

Osa maaperässä kulkeutuvasta öljyfaasista pidättyy ympäröivään maape-

rään, pidättyvän öljyn määrän riippuessa maaperän ominasuuksista, erityi-

sesti raekoosta. Hienojakoinen aines, kuten hieno hiekka tai siltti, voi pi-

dättää bensiiniä 7000–8000 mg/kg ja raskasta polttoöljyä 35000–40000 

mg/kg. Karkearakeisessa sorassa, pidätyskyky molemmille öljytuotteille on 

noin kymmenen kertaa pienempi. (Ympäristöministeriö 2014, 208.) 

Jäännösfaasin öljy ei enää kulkeudu omana faasinaan, mutta liukenemista 

vajo- ja pohjaveteen, haihtumista maaperän huokoskaasuun sekä biolo-

gista hajoamista tapahtuu faasin pysähtymisen jälkeenkin. Muutokset öljy-

faasissa tapahtuvat sen reunoilla. Öljyhiilivetyjen käyttäytyminen kuitenkin 

poikkeaa toisistaan huomattavasti, riippuen onko kyseessä kevyt- vai ras-

kasjakeinen hiiliketju. Esimerkiksi keskitisleiden, >C10-C21, alkupään aro-

maattiset hiilivedyt ovat suhteellisen vesiliukoisia ja helposti haihtuvia, kun 

taas loppupään alifaattiset hiilivedyt eivät teoriassa kulkeudu maaperässä 

lainkaan. (Ympäristöministeriö 2014, 208–209.) Taulukoissa 2-6 on esitet-

ty haitta-aineille määritettyjä ympäristöominaisuuksien luokittelukriteerejä. 

Taulukko 2.  Haitta-aineiden vesiliukoisuus (Ympäristöministeriö 2014, 

181). 

Vesiliukoisuus (mg/l) Ryhmittely 

>1000 Hyvin liukeneva 

10–1000 Liukeneva 

0,1-10 Niukkaliukoinen 

<0,1 Hyvin niukkaliukoinen 

 

Taulukko 3.  Haitta-aineiden haihtuvuus höyrynpaineen perusteella (Ym-

päristöministeriö 2014, 181). 
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Höyrynpaine (Pa)  Ryhmittely 

>100 Erittäin haihtuva 

1-100 Haihtuva 

0,1-1 Kohtalaisen haihtuva 

0,001-0,1 Heikosti haihtuva 

<0,001 Hyvin heikosti haihtuva 

 

Taulukko 4.  Haitta-aineiden haihtuvuus vesiliuoksesta (Ympäristöministe-

riö 2014, 181). 

Henryn lain vakio (Pa m3/mol) Ryhmittely 

>100 Erittäin helposti haihtuva 

1-100 Helposti haihtuva 

 0,01-1 Heikosti haihtuva 

<0,01 Hyvin heikosti haihtuva 

 

Taulukko 5.  Haitta-aineiden kulkeutuvuus (Ympäristöministeriö 2014, 

181). 

Kulkeutuvuus logKoc Ryhmittely 

<0,75 Erittäin kulkeutuva 

0,75 – 2,25 Helposti kulkeutuva 

2,25 – 7,5 Kohtalaisen kulkeutuva 
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7,5 – 30 Hieman kulkeutuva 

30 – 75 Heikosti kulkeutuva 

>75 Kulkeutumaton 

 

Taulukko 6.  Haitta-aineiden kertyvyys (Ympäristöministeriö 2014, 181). 

Kertyvyys (logKow) Ryhmittely 

>3 Hieman kertyvä 

>4 Kohtalaisen kertyvä 

>5 Erittäin kertyvä 

 

Taulukko 7.  Öljyhiilivetyjakeiden fysikaalis-kemialliset ominaisuudet frak-

tioittain (Ympäristöministeriö 2014, 210). 

Fraktio Molekyylipaino 

(g/mol) 

Liukoisuus ve-

teen 10 °C (mg/l)  

Höyrynpaine 

10 °C (Pa) 

Henryn lain 

vakio 10 °C 

(Pa m3/mol) 

logKoc 

(l/kg) 

logKow       

Alifaattiset       

C5-C6 81 28 50007 47 2,9 3,52 

>C6-C8 100 4,2 8610 50 3,6 3,60 

>C8-C10 130 0,325 821 55 4,5 3,69 

>C10-C12 160 0,0261 79 60 5,4 3,76 

>C12-C16 200 0,00059 3,55 69 6,7 3,85 

>C16-C35 270 0,000000999 0,172 87 8,8 3,97 
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Aromaattiset       

>C8-C10 120 65 821 0,39 3,2 3,55 

>C10-C12 130 25 79 0,13 3,4 3,58 

>C12-C16 150 5,8 3,55 0,028 3,7 3,61 

>C16-C21 19 0,65 0,172 0,0019 4,2 3,66 

>C21-C35 240 0,0066 0,000017 0,000017 5,1 3,74 

 

3.1.2 BTEX-yhdisteet 

Bentseeni on herkästi haihtuva ja hyvin vesiliukoinen aromaattinen neste. 

Bentseeni ei pidättäydy maaperään helposti, vaan se on herkkä kulkeutu-

maan, joko haihtumalla tai veden mukana. Bentseeni hajoaa nopeasti se-

kä aerobisissa että anaerobisissa olosuhteissa, puoliintumisajan ollessa 

alle kuukaudesta (aerobinen) aina pariin vuoteen (anaerobinen). (Reini-

kainen 2007, 103.) Taulukossa 8 on esitetty bentseenin fysikaalis-

kemialliset ominaisuudet. 

Taulukko 8.  Bentseenin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet (Reinikainen 

2007, 103; Tukes 2014). 

Molekyylipaino (g/mol) 78,11 

Liukoisuus veteen 20 °C (mg/l) 1800 

Höyrynpaine 20 °C (Pa) 9970 

Sulamispiste (°C) 5,5 

Kiehumispiste (°C) 80,1 

logKoc  (l/kg) 1,87 
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logKow 2,13 

 

Tolueeni  on aromaattinen neste, jolle on ominaista herkkä haihtuminen ja 

kohtalaisen hyvä vesiliukoisuus. Tolueeni kulkeutuu helposti maaperässä, 

erityisesti haihtumalla, mutta myös veden mukana. Olosuhteista riippuen, 

tolueenin puoliintumisaika on viikosta muutamaan viikkoon (aerobinen) tai 

useita kuukausia (anaerobinen). (Reinikainen 2007, 104.) Taulukossa 9 on 

esitetty tolueenin fysikaalis-kemialiset ominaisuudet. 

Taulukko 9.  Tolueenin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet (Reinikainen 

2007, 104; Tukes 2014). 

Molekyylipaino (g/mol) 92,15 

Liukoisuus veteen 20 °C (mg/l) 515 

Höyrynpaine 20 °C (Pa) 3000 

Sulamispiste (°C) -95 

Kiehumispiste (°C) 110,6 

logKoc (l/kg) 2,09 

logKow 2,65 

 

Etyylibentseeni  voidaan katsoa myös helposti maaperässä kulkeutuvaksi 

yhdisteeksi, joko haihtumalla tai veteen liukenemalla. Etyylibentseeni kui-

tenkin pidättyy herkemmin kuin bentseeni ja tolueeni, erityisesti maaperän 

orgaaniseen ainekseen, jolloin se ei haihdu tai liukene veteen aivan yhtä 

helposti. Veteen liuenneena etyylibentseeni on kuitenkin hyvin herkästi 

haihtuva. (Reinikainen 2007, 105.) Taulukossa 10 on esitetty etyylibent-

seenin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet. 
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Taulukko 10.  Etyylibentseenin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet (Reini-

kainen 2007, 105; Ympäristöhallinto 2015). 

Molekyylipaino (g/mol) 106 

Liukoisuus veteen 20 °C (mg/l) 180  

Höyrynpaine 20 °C (Pa) 815  

Sulamispiste (°C) -94,95  

Kiehumispiste (°C) 136,186  

logKoc (l/kg) 2,53 

logKow 3,15  

 

Ksyleenit (p+m+o)  ovat myös kohtalaisen kulkeutuvia yhdisteitä maape-

rässä ja veteen liuenneena, mutta verrattuna bentseeniin ja tolueeniin, 

kulkeutuminen on heikompaa. Ksyleenit ovat sekä maaperässä että poh-

javedessä melko nopeasti hajoavia yhdisteitä, hajoamiseen vaikuttaa kui-

tenkin maaperän happipitoisuus, laatu ja pH. Hajoaminen on kuitenkin 

riippuvainen isomeeristä, sillä p-ksyleeni hajoaa hitaammin kuin m-

ksyleeni. Tekninen ksyleeni on näiden kolmen eri isomeerin seos ja sisäl-

tää yleennä 4-20 % o-ksyleeniä, 44–60 % m-ksyleeniä ja 12–20 % p-

ksyleeniä. (Reinikainen 2007, 106.) Taulukossa 11 on esitetty ksyleenien 

fysikaalis-kemialliset ominaisuudet. 

Taulukko 11.  Ksyleenin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet (Työterveyslai-

tos 2015, 1; Työterveyslaitos 2002; Työterveyslaitos 2014). 

Molekyylipaino (g/mol) (p, m, o) 106,16 

Liukoisuus veteen 25 °C (mg/l) 100–200 

Höyrynpaine 20 °C (Pa) p 860; m 790; o 660 
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Sulamispiste (°C) p 13; m -48; o -25 

Kiehumispiste (°C) p 138; m 139; o 144 

Henryn lain vakio (Pa m3/mol) p/m 780; o 517 

logKow p 3,15; m 3,20; o 3,12 

 

3.1.3 MTBE 

MTBE on maaperässä herkästi haihtuva yhdiste, ja se kulkeutuu helposti 

vajoveden mukana, mutta liuettuaan veteen, sen haihtuvuus vähenee 

merkittävästi. Päästessään pohjaveteen, MTBE kulkeutuu lähes pohjave-

den nopeudella ja leviää yleensä BTEX-yhdisteitä nopeammin. (Reinikai-

nen 2007, 107.) Taulukossa 12 on esitetty MTBE:n fysikaalis-kemialliset 

ominaisuudet. 

Taulukko 12.  MTBE:n fysikaalis-kemialliset ominaisuudet (Gustafsson, 

Taipale & Tidenberg 2009, 81). 

Molekyylipaino (g/mol) 88,15 

Liukoisuus veteen 20 °C (mg/l) 42000 

Höyrynpaine 20 °C/25 °C (hPa) 270/330 

Sulamispiste (°C) -108 

Kiehumispiste (°C) 55,2-55,3 

Henryn lain vakio 20 °C (Pa m 3/mol) 42,8 

logKow  25 °C 1,06 
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3.1.4 PAH-yhdisteet 

Alla on esitetty osa 16:sta PAH-yhdisteestä. Esitetyt yhdisteet ovat ylei-

simmin öljyhiilivetyjen kanssa esiintyviä yhdisteitä.  Kaikki PAH-yhdisteet 

on esitetty taulukossa 13, jossa käsitellään PAH-yhdisteiden fysikaalis-

kemiallisia ominaisuuksia. 

Antraseeni on fossiilisissa polttoaineissa luontaisesti esiintyvä hiilivety ja 

se vapautuu ympäristöön orgaanisen aineksen palaessa epätäydellisesti. 

Antraseeni on maaperässä melko pysyvä yhdiste, joka haihtuu ja liukenee 

veteen huonosti. Myös sen biologinen hajoaminen on hidasta. (Reinikai-

nen 2007, 108.) 

Bentso(a)antraseeni kulkeutuu maaperässä huonosti, ei hajoa biologi-

sesti nopeasti tai liukene veteen helposti.Tämä johtuu bent-

so(a)antraseenin fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista, eli alhaisesta 

höyrynpaineesta ja taipumuksesta sitoutua hyvin maaperän orgaaniseen 

ainekseen. Tämä kivihiilessä ja raakaöljyssä esiintyvä yhdiste voi muodos-

tua myös orgaanisen aineksen palamisen seurauksena. (Reinikainen 

2007, 109.) 

Bentso(a)pyreeni  on maaöljyssä ja kivihiilessä luontaisesti esiintyvä PAH-

yhdiste, joka vapautuu ympäristöön orgaanisen aineksen palaessa epä-

täydellisesti. Tämä heikosti haihtuva ja huonosti maaperässä kulkeutuva 

yhdiste, ei päädy helposti pohjaveteen, sillä se sitoutuu hyvin orgaaniseen 

ainekseen. Monen muun PAH-yhdisteen tavoin, bentso(a)pyreenin biolo-

ginen hajoaminen on hidasta. (Reinikainen 2007, 110.) 

Bentso(k)fluoranteeni esiintyy fossiilisissa polttoaineissa, mutta voi levitä 

ympäristöön myös ilmapartikkeleihin kiinnittyneenä, muodostuttuaan or-

gaanisen aineen palaessa. Yhdiste ei juurikaan haihdu, liukene veteen tai 

hajoa biologisesti, vaan se sitoutuu maaperään orgaaniseen ainekseen. 

(Reinikainen 2007, 111.) 

Fenantreeni  kulkeutuu maaperässä ja hajoaa biologisesti sitä raskaampia 

PAH-yhdisteitä herkemmin. Fenantreeni on kuitenkin huonosti veteen liu-
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keneva. Fenantreeni, kuten monet PAH-yhdisteet esiintyvät kivihiilessä, 

maaöljyssä ja fossiilisten polttoaineiden sekä orgaanisen aineksen pala-

mistuotteena. (Reinikainen 2007, 112.) 

Fluoranteeni vapautuu ympäristöön kivihiilestä, maaöljystä ja orgaanisen 

aineen palaessa. Fluoranteenille ominaista on huono vesiliukoisuus, hidas 

biologinen hajoaminen ja sen kulkeutuvuus maaperässä on hidasta. (Rei-

nikainen 2007, 113.) 

Naftaleeni on PAH-yhdisteistä herkimmin kulkeutuva. Se haihtuu, liuke-

nee veteen ja kulkeutuu maaperässä kohtalaisen hyvin, mikä voi johtaa 

sen päätymiseen pohjaveteen tai hengitysilmaan. Kuten PAH-yhdisteillä 

on tapana, sitä esiintyy luontaisesti kivihiilessä, maaöljyssä ja orgaanisen 

aineen palaessa, mutta sitä valmistetaan myös teollisesti lisäaineeksi polt-

tonesteisiin ja voiteluaineisiin. (Reinikainen 2007, 114.) 

Taulukko 13.  PAH-yhdisteiden fysikaalis-kemialliset ominaisuudet (Työ-

terveyslaitos 2010, 4).  

Yhdiste Molekyyli-

paino 

(g/mol) 

Liukoisuus 

veteen 

(mg/l) 

Höyrynpai-

ne 25 °C 

(Pa) 

Sulamis-

piste 

(°C) 

Kiehumis-

piste (°C) 

logKow 

Naftaleeni 128 31 10 81 218 3,4 

Asenaftyleeni 152  0,89 92 - 4,0 

Asenafteeni 154  0,29 95 279 3,9 

Fluoreeni 166  0,080 115 295 4,2 

Fenantreeni 178  0,016 101 340 4,6 

Antraseeni 178 0,041 8,0 x 10-4 216 342 4,5 

Fluoranteeni 202 0,26 1,3 x 10-3 109 375 5,2 

Pyreeni 202  6,0 x 10-4 150 393 5,2 
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Bentso (a) 

antraseeni 
228 0,0094 2,8 x 10-5 161 400 5,6 

Kryseeni 228 0,002 8,4 x 10-5 253 448 5,9 

Bentso (b) 

fluoranteeni 
252 0,0015 7,6 x 10-5 168 481 6,1 

Bentso (k) 

fluoranteeni 
252  1,3 x 10-8 215 480 6,8 

Bentso (a) 

pyreeni 
252 0,0016 7,3 x 10-7 178 496 6,5 

Indeno 

(1,2,3-cd) 

pyreeni 

276  1,3 x 10-8 164 536 6,9 

Bentso (g,h,I) 

peryleeni 
276 0,0003 1,4 x 10-8 278 545 7,1 

Dibentso 

(a,h) antra-

seeni 

278  1,3 x 10-8 267 524 6,5 

Koroneeni 300  2,9 x 10-10 439 525 - 

Dibentso (a,l) 

pyreeni 
302  - - 595 - 

 

3.2 Ympäristö- ja terveysriskit 

Polttoaineiden sisältämät yhdisteet voivat olla suurina pitoisuuksina tai 

pitkään altistettuna, ympäristölleen ja ihmisten terveydelle haitallisia. Öljy-

hiilivetyjen ympäristövaikutuksia on kuitenkin tutkittu lähinnä niiden sisäl-
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tämien yksittäisten PAH- ja BTEX-yhdisteiden osalta. On kuitenkin pystytty 

osoittamaan, että kevyet, helposti veteen liukenevat hiilivedyt ovat ympä-

ristölleen vaarallisempia, kuin raskaammat öljyhiilivedyt. Maaperän mikro-

bit kykenevät hajottamaan näitä kevyempiä hiilivetyjä, jolloin raskaampien 

öljyhiilivetyjen osuus maaperässä lopulta kasvaa ja ympäristön pilaantu-

misriski pienenee. Raskaammat öljyhiilivedyt voivat kuitenkin suurina mää-

rinä, esimerkiksi eläimiin sotkeutuneena, olla haitallisia (öljytankkerikata-

strofi, vesilinnut). Vaikutuksia maaperän eliöille ei voida kuitenkaan arvioi-

da, sillä yksittäisten yhdisteiden biosaatavuus vaihtelee. (Ympäristöminis-

teriö 2014, 211–212.) Taulukossa 14 on esitetty öljyhiilivetyjen enimmäis-

saantisuositukset ja vaikutukset ihmisen elimistöön. Taulukosta on havait-

tavissa, että diesel-jakeet, C8-C21, ovat pääasiassa sisäelimiin kertyviä yh-

disteitä.  

Pohjavedelle riski on suurimmillaan tuoreissa bensiini- ja dieselvahingois-

sa. Öljyt voivat kulkeutua vajoveden mukana erillisfaasina ja saavuttaa 

pohjaveden melko nopeasti. Päästyään kosketuksiin pohjaveden kanssa, 

öljy alkaa levitä sen pinnalla. Öljyfaasin pysähdyttyä sen veteen liukenevat 

yhdisteet voivat yhä jatkaa kulkeutumista pohjaveden mukana. Raskaam-

pien öljyhiilivetyjen pääsy pohjaveteen on mahdollista, mutta niiden niuk-

kaliukoisuuden vuoksi ne harvoin leviävät pohjaveden mukana. (Ympäris-

töministeriö 2014, 215.) 

Ölyhiilivetyjen terveydelliset riskit tunnistetaan useimmiten hengitysteitse 

tai pohjaveden juomisen kautta tapahtuvaksi. Hiilivetyjen aiheuttamia ter-

veysriskejä ovat lisääntynyt syöpäriski, vaikutukset hermostoon ja veren-

kiertoon sekä kertyminen tärkeisiin sisäelimiin. Syöpäriskiä kasvattavat 

erityisesti bentseeni ja karsinogeeniset PAH-yhdisteet. (Ympäristöministe-

riö 2014, 213.)  

Pohjaveden kautta tapahtuva altistuminen tapahtuu lähinnä juomaveden 

kautta, todennäköisimmin aromaattisten, <C21, öljyhiilivetyjen kautta. Ali-

faattisten, >C10, fraktioiden pitoisuudet eivät aiheuta riskiä pohjavedelle, 

sillä turvalliset juomavesipitoisuusrajat ylittävät reilusti näiden aineiden 

teoreettiset enimmäisliukoisuudet. On kuitenkin hyvä huomioida, esimer-
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kiksi MTBE:n aiheuttamat maku- ja hajuhaitat, jotka käytännössä tekevät 

juotavaksi tarkoitetusta pohjavedestä juomakelvotonta. (Ympäristöministe-

riö 2014, 216–217.) 

Taulukko 14.  Öljyhiilivetyfraktioiden sallittu enimmäissaanti ja vaikutusten 

kohde-elimet (Ympäristöministeriö 2014, 213.)  

Fraktio TDI 

µg/kg/vrk 

 

TCA 

µg/m-3 

 

Vaikutusten kohde-elimet 

Alifaattiset    

>C5-C8 2000 18400 Hermosto 

>C8-C16 100 1000 Maksa ja veri 

>C16-C35 2000 NA Maksa 

Aromaattiset    

>C5-C8 
* 200 400 Maksa ja munuaiset 

>C8-C16 40 200 
Kehon, maksan ja munuaisten pai-

no 

>C16-C35 30 NA Munuaiset 

* Fraktioon kuuluvat ainoastaa bentseeni ja tolueeni; NA: tietoa ei saata-

vissa (raskaimpien jakeiden osalta tähän vaikuttaa aineiden heikko haihtu-

vuus). 
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4 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKIMUSTEN TAUSTAA 

4.1 Ympäristölainsäädäntö 

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä, ympäristön suojelua on pyritty kehit-

tämään ympäristölainsäädännön kautta. Tässä työssä tarkastellaan maa-

perän ja pohjaveden pilaantumisen kannalta olennaisimpia ympäristölain-

säädännön osa-alueita.  

4.1.1 Ympäristönsuojelulaki 527/2014 

Lain tarkoituksena on suojella ympäristöä, ehkäistä sen pilaantumista ja 

vaaraa pilaantua, ehkäistä ja pienentää päästöjä sekä poistaa pilaantumi-

sesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja. Lain tarkoitus on 

myös torjua ilmastonmuutosta, tukea kestävää kehitystä sekä ylläpitää 

terveellinen ja viihtyisä ja samalla kestävä ja monimuotoinen ympäristö. 

Lisäksi sillä edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä, vähennetään 

jätteiden määrää, haitallisuutta ja ehkäistään niiden haitallisia vaikutuksia 

ja tehostetaan ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia, huo-

mioon ottamista kokonaisuutena ja sen avulla parannetaan kansalaisten 

vaikutusmahdollisuuksia ympäristöä koskevissa päätöksissä. (Ympäris-

tönsuojelulaki 527/2014, 1 §.) 

Lakia sovelletaan kaikkeen toimintaan, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa 

ympäristön pilaantumista, lukuun ottamatta merenkulun ympäristönsuoje-

lulakia (1672/2009), merensuojelulakia (1415/1994), ydinenergialakia 

(990/1987), säteilylakia (592/1991) sekä osaa puolustusvoimien ja rajavar-

tiolaitoksen toiminnasta (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 2-4 §). 

4.1.2 Maaperän pilaamiskielto 

”Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai 

pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huono-

neminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
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viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai 

yksityisen edun loukkaus” (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 16 §). 

4.1.3 Pohjaveden pilaamiskielto 

”Ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellai-

seen paikkaan tai käsitellä siten, että: 

1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialu-

eella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydel-

le tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huo-

nontua 

2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaa-

raa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kel-

paamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää tai 

3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata 

yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto). 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sellai-

sista 1 momentissa tarkoitetuista aineista, jotka ovat ympäristölle ja ter-

veydelle vaarallisia ja joiden päästäminen suoraan tai epäsuorasti pohja-

veteen on kielletty.” (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 17 §.) 

4.1.4 Valtioneuvoton asetus 214/2007  

Esimerkkikohteiden maaperätutkimuksissa todettuja haitta-aineiden pitoi-

suuksia on verrattu maan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioin-

nissa käytettävän Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (PIMA-asetus) 

viitearvoihin.  

PIMA-asetuksessa annetaan maaperän tilalle kolme arvoa: kynnysarvo, 

alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo. Maaperän haitta-ainepitoisuuksien 

jäädessä alle kynnysarvon , katsotaan sen olevan pilaantumatonta. Pi-

laantuneisuus ja puhdistustarve on kuitenkin arvioitava, jos yhden tai use-
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amman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa sää-

detyn kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on  

kynnysarvoa suurempi. (Reinikainen 2007, 73.) 

Teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaavalla alueella, maaperää 

pidetään lähtökohtaisesti pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-

aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon . Muilla alueilla, kuten asuin-

alueella, maaperää pidetään pilaantuneena, jos yhden tai useamman hait-

ta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon . (Ympäristöministeriö 

2007b, 11, 13.) 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi tulee kuitenkin 

aina perustua riskinarvioon ja edellä mainittujen viitearvojen on sovellutta-

va kohteessa käytettäviksi. Riskien arvioinnin perusteella voidaan päätyä 

muihinkin haitta-aineiden pitoisuusvaatimuksiin. (Ympäristöministeriö 

2007b, 15.) 

Puhdistustarpeen arvinoinnissa on myös huomioitava alueella luonnos-

taan esiintyvät haitta-aineiden taustapitoisuudet. Jos alueen taustapitoi-

suus ylittää kynnysarvopitoisuuden, valitaan arviointikynnyksesksi tausta-

pitoisuus, ei kynnysarvopitoisuus. (Ympäristöministeriö 2007b, 15.) Puh-

distustarvetta arvioitaessa, on myös huomioitava riskinarviointi, joka Val-

tioneuvoston asetuksessa 214/2007 annetaan. Puhdistustarve tulisi arvi-

oida kohdekohtaisesti, esimerkiksi alueen pysyvä tai tuleva käyttötakoritus 

huomioiden, eikä vain asettaa järkkymätöntä puhdistustavoitetta, kuten 

esimerkiksi alemman ohjearvon tasoa. (Reinikainen 2015.)  

Kohteissa tutkittujen haitta-aineiden todetut maksimipitoisuudet (MAX), 

PIMA-asetuksen kynnysarvot (KA), alemmat ohjearvot (AO), ylemmät oh-

jearvot (YO) ja ohjeelliset vaarallisen jätteen raja-arvot (ONG) on esitetty 

taulukoissa 15, 16 ja 17.  

Taulukko 15.  Aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot 

(Valtioneuvoston asetus 214/2007). 

Haitta-aine Kynnysarvo Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo 
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(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

Bentseeni 0,02 0,2 1 

Tolueeni  5 25 

Etyylibentseeni  10 50 

Ksyleenit (m+p)  10 50 

 

Taulukko 16.  Polyaromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksien kynnys- ja oh-

jearvot, kaikille 16:lle PAH-yhdisteelle ei ole määritetty kynnys- ja ohjear-

voja (Valtioneuvoston asetus 214/2007). 

Haitta-aine Kynnysarvo 

(mg/kg) 

Alempi ohjear-

vo (mg/kg) 

Ylempi ohjear-

vo (mg/kg) 

Antraseeni 1 5 15 

Bentso(a)antraseeni 1 5 15 

Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 

Bentso(k)fluoranteeni 1 5 15 

Fenantreeni 1 5 15 

Fluoranteeni 1 5 15 

Naftaleeni 1 5 15 

 

Taulukko 17.  Öljyyhilivetyjakeiden ja oksygenaattien pitoisuuksien kyn-

nys- ja ohjearvot (Valtioneuvoston asetus 214/2007). 

 

Haitta-aine Kynnysarvo 

(mg/kg) 

Alempi ohjearvo 

(mg/kg) 

Ylempi ohjearvo 

(mg/kg) 
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MTBE 0,1 5 50 

Bensiini C5-C10  100 500 

Keskitisleet C10-

C21 
 300 1000 

Raskaat C21-C40  600 2000 

C10-C40 summa 300   

 

4.2 Asemien ympäristökuva ja rekisteröinti 

Jokainen huoltoasema, D-asemat mukaan lukien, tulee rekisteröidä, jos 

niillä jaetaan polttonestettä yli 10m3 polttoainesäiliöistä. Rekisteröinti kirja-

taan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, ja sen tulee tapahtua 90 päi-

vää ennen aseman käyttöönottoa, tekemällä ilmoitus kunnan ympäristön-

suojeluviranomaiselle. (Ympäristöhallinto 2014.) 

 Rekisteröinti on yksinkertainen menettely, mutta tiettyjen ehtojen täyttyes-

sä, asemalle voidaan joutua hakemaan ympäristölupa, eikä rekisteröinti 

ole enää riittävä toimenpide. Ympäristölupa tulee hankkia jos: 

- toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla poh-

javesialueella 

- toiminta pilaa vesistöjä 

- alueen jätevesien johtaminen ojaan, lähteeseen tai noroon, pilaa sen 

- toiminta rasittaa naapurustoa 

-  toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa. (Ympäristöhallinto 2014.) 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Maaperätutkimukset 

Maaperätutkimuksia suoritetaan, tutkimuksen laajuudesta ja näytteenot-

tosyvyydestä riippuen, joko lapioilla, kairanäytteenottimilla tai kaivinkoneel-

la (Suomen geoteknillinen yhdistys 2002, 21). D-asemien tapauksessa, 

asemien alueen ollessa täysin päällystettyjä, lapionäytteenottoa ei kannata 

harkita näytteenottomenetelmäksi, vaan päällystetty alue voidaan läpäistä 

kairanäytteenottimella tai kaivinkoneella. Kairanäytteenottimen etu on sen 

huomaamattomuus näytteenoton jälkeen, sillä tutkimuspisteestä jää näky-

viin vain halkaisijaltaan pieni reikä päällysteeseen (Björklöf, Lepistö, 

Schultz, Uljas & Westerholm 2014, 32.) 

Kairanäytteenottimilla on mahdollista käyttää erilaisia näytteenottoputkia, 

jotka valitaan kohteen mukaan. Kairanäytteenottimia ovat: 

- dual tube 

- putkiottimet 

- mäntäotin 

- kierrekaira 

- lapio- ja kannuotin (Suomen geoteknillinen yhdistys 2002, 21.) 

5.1.1 Dual tube –näytteenotin  

Dual tube -näytteenotin on näytteenottosyvyydeltään tarkin, lisäksi näyt-

teenotin on läpinäkyvä (muovinen kertakäyttöputki), jolloin näytettä voi-

daan tarkastella suoraan putkesta ja haluttu näytekohta voidaan leikata 

siitä suoraan irti. Dual tubella saadaan myös kontaminoitumattomia näyt-

teitä muita näytteenottimia paremmin, näytteenottimen ollessa kertakäyt-

töinen. Dual tuben huono puoli on sen sopimattomuus kiviseen maape-

rään, sen kapean halkaisijan tällöin tukkiutuessa. (Suomen geoteknillinen 

yhdistys 2002, 21; Björklöf ym. 2014, 30.) 
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5.1.2 Putkiottimet  

Putkiottimet ovat lähes jokaiseen maaperätyyppiin sopivia näytteenottimia 

ja niillä saadaan hyviä näytemääriä. Putkinäytteenottimen sisään voidaan 

mahduttaa kairanäytteenotin ja sen avulla on mahdollistaa asentaa pohja-

vesiputkia, jos pohjavettä on tarvetta tutkia. Lisäksi putkiotin estää ylempi-

en maakerroksien putoamisen tutkimusreikään. Ongelmallista putkiottimis-

sa on näytteen mahdollinen kontaminaatio, näytteenottimen vaikean puh-

distettavuuden vuoksi ja näytteenotin voi toisinaan kuumentua, jolloin on 

mahdollista menettää osa maaperänäytteen haihtuvista komponenteista. 

(Suomen geoteknillinen yhdistys 2002, 22; Björklöf ym. 2014, 30.) 

5.1.3 Mäntä- ja kierrekaira 

Mäntä- tai kierrekaira on käytössä pääasiassa savi-silttimailla, sillä se an-

taa kyseisistä maaperätyypeistä edustavat näytteet. Kierrekaira taas so-

veltuu parhaiten pohjaveden yläpuoliseen, kivettömään hiekkamaiseen ja 

hienorakeiseen maahan. Kierrekairan haittapuolia ovat kuivan näytteen 

mahdollinen putoaminen ottimesta, sekä tarkan näytteenottosyvyyden 

hankala määrittäminen. (Suomen geoteknillinen yhdistys 2002, 22.) 

5.1.4 Lapio- ja kannunäytteenottimet  

Lapio- ja kannukairanäytteenottimet soveltuvat käytännössä vain hienora-

keisille maa-aineksille, ja niiden heikkous on näytteenottosyvyyden vaikea 

määrittämien. Perinteisiä lapioita voidaan käyttää käsikäyttöisinä pinta-

maiden tutkimuksissa, yleensä maksimissaan metrin syvyyteen asti. Lapi-

on kanssa saadaan kuitenkin edustavia näytteitä, tarkalla sijainnilla. 

(Suomen geoteknillinen yhdistys 2002, 21-22.) 

5.1.5 Kaivinkone  

Kaivinkone on käytännöllinen näytteenotin, kun näytteitä otetaan pohjave-

den yläpuolisesta maaperästä, yleensä maksimissaan kolmen metrin sy-

vyydeltä. Pohjaveden alle mentäessä, kaivinkoneen liikuttama vesi voi se-
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koittaa ja huuhtoa tutkittavaa maa-ainesta ja näin vaikuttaa otettaviin näyt-

teisiin. Kaivinkoneella tehdystä kuopasta voidaan, sen syvyydestä ja sor-

tumisriskistä riippuen, ottaa näyte suoraan lapiolla tai yhä kaivinkonetta 

käyttäen. Kaivannosta voidaan nostaa näytettä myös päällystetylle pinnal-

le, josta näyte voidaan lapioida. Kaivinkoneella tehdyn tutkimuksen etuna 

on hyvä näkymä tutkittavaan maa-ainekseen ja tutkimuksen mahdollinen 

kohdistaminen eri kerrostumiin. Kolikon toinen puoli on kaivantojen sortu-

mavaara, joka voi aiheuttaa hengenvaaran, jos näytteenottoa ei suoriteta 

turvallisesti. (Suomen geoteknillinen yhdistys 2002, 23; Björklöf ym. 2014, 

33–34.) 

5.2 Pohjavesitutkimukset 

Pohjavesinäytteet otetaan suureksi osaksi maa- tai kallioperään asenne-

tuista pohjavesiputkista (63 %). Putket asennetaan usein maaperätutki-

muksien yhteydessä, mutta myös ainoastaan pohjavesitutkimuksia varten. 

Pohjavesiputkien lisäksi pohjavettä tutkitaan kaivoista (27 %), pohja-

vesilammikoista (2 %), lähteistä (7 %), vedenottamoiden hanoista (1 %) 

sekä lysimetristä (<1 %). (Rintala & Suokko 2008, 15.)   

Pohjaveden havaintoputket ovat nykyään pääasiassa muovia (PVC tai 

PEH), mutta aikaisemmin on käytetty myös teräksistä mallia. Teräs korvat-

tiin muovisella vaihtoehdolla, putken mahdollisen ruostumisen ja veden 

kontaminoitumisen takia, sillä teräksestä voi liueta analysoitavia aineita 

näytteistettävään veteen. Havaintoputkien asennus tapahtuu yleensä 

maaputkikairauskaluston avulla, mutta kallioperään mentäessä, siirrytään 

kallioporaukseen. (Rintala & Suokko 2008, 16–17.) 

Ennen pohjaveden näytteistämistä, tulee aina huomioida havaintoputken 

rakenne ja veden tuotto, näytteenottosyvyys ja tutkittavat parametrit. Vasta 

tämän jälkeen valitaan tilanteeseen sopivin näytteenotin. Hyvällä suunnit-

telulla voidaan ehkäistä, esimerkiksi näytteenottokaivon tyhjentyminen. 

(Rintala & Suokko 2008, 20.) 
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5.2.1 Pohjavesipumput 

Pohjavesipumppu on Suomessa selvästi käytetyin pohjavesinäytteenotin. 

Pumput jaetaan kevyisiin (alle 600 litraa/minuutti) ja raskaisiin (yli 600 lit-

raa/minuutti) pumppuihin, mutta pääsääntöisesti pohjavesinäytteenotossa 

käytetään kevyttä mallia. Muita näytteenottoon soveltuvia kevyitä pumppu-

ja ovat käsi- ja moottorikäyttöiset imupumput, peristalttiset pumput, uppo-

pumput, syrjäytyspumput, inertiapumput ja itseimevät pumput niin sanotut 

alipainepumput. Uppopumppujen tapauksessa on huomioitava, että niitä 

voidaan käyttää ainoastaan yli 50 mm halkaisijaltaan oleviin pohjavesiput-

kiin. Näin isoja putkia käytetään harvakseltaan.  (Rintala & Soukko 2008, 

20.)  

Yleisimpien pumppujen lisäksi, pohjavesinäytteenotto voidaan suorittaa 

hidasvirtausnäytteenottona, niin sanotulla low flow –menetelmällä. Low 

flow –menetelmällä saadaan kerättyä edustavampi näyte, hitaamman 

pumppaunopeuden rasittaessa pohjavettä vähemmän pohjavesikerrok-

sessa tai –putkessa. (GMW-engineering 2015.) 

5.2.2 Vesinoutimet 

Noutimet on tarkoitettu tilanteisiin, joissa pohjaveden saanti on vaikeutu-

nut. Pohjavesi on pumpuille liian syvällä, tuottoisuus näytteenottopaikalla 

on huono, pohjavesiputki on kärsinyt, eikä pumppu mahdu sinne tai vesi-

näytteen saantia ei voida varmistaa halutulta syvyydeltä. Noutimia löytyy 

sekä kertakäyttöisiä että uudelleen käytettäviä. Kertakäyttöiset pohja-

vesinoutimet ovat kuitenkin yleistyneet, sillä ne eivät aiheuta kontaminaa-

tioita näytteenotossa, kun jokainen pohjavesiputki voidaan näytteistää 

omalla noutimella. Noutimen käytössä on kuitenkin otettava huomioon, 

että näytteenoton yhteydessä vesi pohjavesiputkessa sekoittuu ja vaikut-

taa näin saataviin tuloksiin. (Rintala & Soukko 2008, 21.) 



32 

5.3 Maaperä- ja pohjavesikunnostukset 

Maaperän kunnostukseen valittava menetelmä on kohdekohtainen ja riip-

puu kunnostettavan alueen maalajista, haitta-aineista ja niiden määrästä 

maassa sekä pohjavedessä. Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat kun-

nostuksen omat ympäristövaikutukset, aikataulu sekä tavoitteet ja vaati-

mukset alueen maaperälle. Tarvittaessa käytetään useampia menetelmiä, 

riippuen siitä, kuinka monella haitta-aineella alue on pilaantunut ja maape-

rän käsittelyn hankaluudesta. (Ympäristöhallinto 2013.)    

Yleisimpänä menetelmänä käytetään massanvaihtoa, joka on usein no-

pein ja kustannustehokkain ratkaisu pilaantuneisuuden käsittelemiseksi. 

Tässä niin kutsutussa off site –menetelmässä pilaantuneet maamassat 

kuljetetaan käsittelykeskukseen tai loppusijoitettavaksi kaatopaikalle. Vaih-

toehtoisesti pilaantunut maamassa tai ainakin osa siitä, voidaan kunnos-

taa on site –menetelmällä, eli paikan päällä ja sijoittaa lopulta takaisin 

kunnostettavalle alueelle. Yksi mahdollisuus on kunnostaa maaperä in 

situna, eli paikanpäällä pilaantunutta maata ylös kaivamatta. (Ympäristö-

hallinto 2013.) 

5.3.1 In situ -menetelmät 

Luontainen biohajoaminen perustuu maaperän tilan kohentamiseen 

luontaisten biologisten, kemiallisten ja fyysisten tapahtumien vaikutukses-

ta. Tätä kunnostusmenetelmää voidaan käyttää öljyhiilivedyillä ja kloora-

tuilla liuottimilla pilaantuneeseen maaperään ja pohjaveteen. Menetelmä 

on pitkäkestoinen ja erityisesti Suomessa vuodenajan vaihtelut vaikuttavat 

maaperän mikrobien toiminnan nopeuteen merkittävästi. Hitaan hajoami-

sen aikana on mahdollista, että haitta-aineet ehtivät kulkeutua pitkällekin 

onnettomuuspaikalta. (Penttinen 2001, 10–11.) 

Bioventing eli biologinen ilmahuuhtelu on kuunostusmenetelmä, jossa 

maaperään tai pohjaveden pinnan yläpuoliseen kerrokseen johdetaan 

happea tai ilmaa, mikä kiihdyttää alueen biologisia prosesseja ja bioha-

joamista. Toimintatapa sopii yhdisteille, jotka hajoavat hapen vaikutukses-
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ta, kuten polttoaineet ja PAH-yhdisteet. Biologinen ilmahuuhtelu ei sovi 

alueille, joissa pohjaveden pinta on korkealla tai maaperä on heterogeeni-

nen. Lisäksi puhdistusprosessi on hidas ja erityisesti Suomessa vuoden-

ajan vaihtelut vaikuttavat maaperän mikrobien toiminnan nopeuteen mer-

kittävästi. (Penttinen 2001, 12–13.) 

Tehostettu biologinen puhdistus  on hieman kuin bioventing, mutta ha-

pen lisäksi maaperään tai pohjaveteen syötetään elektronidonoreita, jotka 

vaikuttavat erityisesti kloorattujen hiilivetyjen hajoamiseen, sekä ravinteita 

(fosfori, typen yhdisteet), joilla nopeutetaan mikro-organismien hajotustoi-

mintaa. Yksi mahdollisuus on pohjaveden ylös pumppaaminen, jolloin sii-

hen voidaan lisätä ravinteita ja elektrodonoreita, minkä jälkeen se palaute-

taan maaperään. Tämän kierron aikana pohjavesi puhdistuu asteittain. 

Tämä, kuten muutkin biologisiin prosesseihin perustuvat kunnostusmene-

telmät, on hidas, ja erityisesti Suomen oloissa vuodenajan vaihtelut vaikut-

tavat biologisten prosessien nopeuteen. Toimintatapa ei sovellu tiiviiseen 

maaperään, ja joissain tapauksissa mikrobien toiminta voi muuttaa haitta-

aineita vaarallisempaan muotoon. (Penttinen 2001, 14–15.) 

Huokosilmakäsittely ssä alipaineen avulla maaperän kyllästymättömistä 

alueista poistetaan haihtuvia tai puolihaihtuvia yhdisteitä. Poistuva kaasu 

ohjataan vielä esimerkiksi aktiivihiilisuodatuksen tai katalyyttisen polton 

läpi, jolloin haitta-aineet vähenevät merkittävästi. Toimintaa voi tehostaa 

lämmittämällä maata, pumppaamalla kuumaa ilmaa tai höyryä maaperään. 

Menetelmässä kaasunimuputkisto asetetaan maaperään joko pysty- tai 

poikittaissuuntaan. Menetelmä sopii herkästi haihtuville orgaanisille yhdis-

teille, erityisesti rakennetulle alueelle, jossa maamassojen kaivu olisi han-

kalaa. Huokosilmakäsittelyä ei voida käyttää epäorgaanisiin yhdisteisiin, 

eikä pohjaveteen ja on muistettava, että kunnostuksen yhteydessä voi 

syntyä jätevesiä ja kiinteää jätettä, jotka tulee käsitellä asianmukaisesti. 

Huokosilmakäsittely voidaan toteuttaa myös on-site menetelmänä. (Pentti-

nen 2001, 16–17.)  

Fytoremedaatio on maaperän kunnostetamista kasvillisuuden avulla, is-

tuttamalla tai käyttämällä olemassa olevaan kasvillisuutta. Menetelmä so-
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pii orgaanisten yhdisteiden ja raskasmetallien puhdistamiseen ja perustuu 

kasvien kykyyn kerätä haitta-aineita itseensä ja hajoittaa niitä haitattomaan 

muotoon sekä juuriston eroosiota ja haitta-aineiden liikkuvuutta heikentä-

vään vaikutukseen. Kuten aiemmatkin in situ -menetelmät, myös fytore-

medaatio on pitkäkestoinen, eikä sovellu suurille haitta-ainepitoisuuksille, 

sillä kasvien sietokyky voi ylittyä. Lisäksi menetelmä toimii lähinnä pinta-

maassa oleviin haitta-aineisiin. (Penttinen 2001, 18–19.) 

Peltohajotus, peltokäsittely ja öljypelto  menetelmät ovat maan muok-

kaukseen perustuvia ja ne eroavat muista menetelmistä siinä, ettei niiden 

tarkoitus ole puhdistaa koko alustaa, jolle haitta-aine levitetään. Menetel-

män teho perustuu sekä haitta-aineen omiin että peltoalustan mikrobitoi-

mintaan, jotka hajottavat haitta-aineita. Hajotustoimintaa tehostetaan 

maan muokkauksella sekä kosteuden ja pH:n säätämisellä. Peltokäsittely 

on paljon tilaa vievä menetelmä ja sitä valittaessa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota vallitseviin pohjavesiolosuhteisiin ja alueelta mahdollisesti kul-

keutuviin vajovesiin. Mikrobitoiminta on lämpötilasta riippuvainen, jolloin 

vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa menetelmän tehoon ja kunnostusaika 

onkin pitkäaikainen. Näitä puhdistustapoja voidaan soveltaa myös on site 

–menetelmänä. (Penttinen 2001, 20–21.) 

Maan huuhtelu  tapahtuu paikan päällä, maa-ainesta poistamatta. Mene-

telmän tarkoitus on huuhdella maaperään kiinnittyneet haitta-aineet pohja-

veteen ja lopulta johtaa pohjavesi käsiteltäväksi. Toimenpide tehdään ve-

dellä, mutta sitä voidaan tehostaa alkoholilla. Maan huuhtelu sopii esimer-

kiksi polttoaineille, haihtuville VOC-yhdisteille, metalleille ja radioaktiivisille 

aineille. Menetelmä toimii parhaiten karkearakeisessa maassa. Huuhtelus-

sa syntyvä liete ja kiinteä jäte tulee käsitellä asianmukaisesti. Masan huuh-

telu on mahdollista toteuttaa myös on site –menetelmänä. (Penttinen 

2001, 28–29.)  

Elektrokineettiset menetelmät  ovat hyvin soveltuvia huonosti läpäiseville 

maa-aineksille, kuten savi tai siltti. Prosessi on sähkökemiallinen tai –

kineettinen ja se toimii polaarisille orgaanisille yhdisteille sekä raskasme-

talleille ja anioneille. Kunnostus perustuu maahan asetettuihin elektrodei-
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hin, anioniin ja katioiniin, joiden välillä kulkee kevyt tasavirta. Sähkövirran 

mobilisoitua menetelmälle soveltuvat haitta-aineet (polaariset orgaaniset 

aineet, raskasmetallit ja anionit) alkavat kulkeutua elektrodeja kohti. Lopul-

ta haitta-aineet voidaan huuhdella esimerkiksi vedellä elektrodien lähei-

syydestä, tosin jos kyseessä on orgaaninen haitta-aine, voidaan se jättää 

maaperään ja kunnostaa biohajottamalla. Elektrokineettistä menetelmää ei 

kannata harkita malmipitoisella alueella, jossa malmit voivat vaikuttaa 

maan sähkönjohtokykyyn tai vahvasti happamassa tai emäksisessä maa-

perässä, jolloin menetelmän teho voi heikentyä. Menetelmät voidaan to-

teuttaa myös on site tai off site –menetelminä. (Penttinen 2001, 30–31.) 

Eristys perustuu siihen, ettei maaperässä olevaa haitta-ainetta poisteta, 

vaan nimensä mukaisesti se eristetään, esimerkiksi sementillä, bentoniitil-

la, savella tai muovilla. Maa-aines voidaan käsitellä paikan päällä tai kuljet-

tamalla pilaantunut maa muualle eristettäväksi, kuitenkin niin, ettei sade-, 

pinta- tai pohjavesi pääse pilaantuneeseen maa-ainekseen. Tärkeää on 

myös ilman pääsyn estäminen eristettyyn maa-ainekseen, jotta vältytään 

mahdollisilta kemiallisilta reaktioilta. Eristys menetelmänä toimii parhaiten 

heikosti kulkeutuville haitta-aineille, kuten raskas- ja epämetalleille sekä 

asbestille. Tähän ratkaisuus päädyttäessä on muistettava, ettei itse haitta-

aine poistu mihinkään ja valvontatoimenpiteitä on hyvä pitää yllä. (Pentti-

nen 2001, 40–41.) 

Pohjaveden ilmastus  on menetelmä, jossa paineistettua ilmaa ohjataan 

pilantuneeseen pohjavesikerrokseen. Ilma kulkee maahuokosissa ja irrot-

taa maaperässä ja pohjavedessä olevia haitta-aineita mukaansa matkalla 

kohti kyllästymätöntä maakerrosta. Syötettävän ilman virtausnopeus on 

suuri, mikä edesauttaa haitta-aineiden irtoamista. Usein pohjaveden ilmas-

tuksen lisäksi käytetään huokosilmatekniikkaa, jotta helposti haihtuvat yh-

disteet saadaan pois kyllästymättömästä kerroksesta. Lisäksi ilmastus 

saattaa lisätä luontaista biohajoamista. Tämä ilmastustekniikka toimii polt-

toaineille ja helposti haihtuville haitta-aineille, mutta sillä ei ole tehoa epä-

orgaanisiin aineisiin ja sen puhdistusaika on jopa useita vuosia. Tiiviissä 

maassa sen toimivuus on heikkoa. (Penttinen 2001, 46–47.) 
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Reaktiiviset seinämät  toimivat pilaantuneen pohjaveden puhdistuksessa 

siten, että haitta-aineita sisältävä pohjavesi kulkee maahan asennetun 

seinämän läpi (pystysuunnassa veden virtaussuuntaan nähden). Puhdis-

tus voi tapahtua adsorbtiona (esimerkiksi aktiivihiili), saostumisena (esi-

merkiksi liukoisen lyijyn saostaminen pH:ta nostamalla), hapetus-

pelkistysreaktioilla tai kemiallisella ja biologisella hajottamisella. Reaktiivi-

sen seinämän tarkoitus on estää pilaantuneisuuden leviämistä laajemmal-

le, samalla sitä puhdistaen. Menetelmä soveltuu orgaanisille aineille, kuten 

polttoainelle ja klooratuille liuottimille sekä epäorgaanisille raskasmetalleil-

le. Seinämä toimii parhaiten huokoisessa hiekka- tai soramaassa, jossa 

pohjavesi ei ole liian syvällä. Reaktiivinen seinämä saattaa ajan saatossa 

tukkeutua ja menettää puhdistustehoaan tästä tai sen iästä johtuen, jolloin 

se tulisi vaihtaa. (Penttinen 2001, 48–49.) 

5.3.2 On site –menetelmät 

Kiinteytys ja stabilointi poikkeavat muista kunnostusmenetelmistä siten, 

että kiinteytyksen ja stabiloinnin tarkoituksena on sitoa haitta-aineet tiukas-

ti maaperään, jolloin niiden liikkuminen siellä estyy. Kiinteytyksessä haitta-

aine kapseloidaan, kun taas stabiloinnissa haitta-aineen kulkeutuminen 

estetään muuttamalla aineen ominaisuuksia vähemmän kulkeutuvaan 

muotoon. Kiinteytys ja stabilointi suoritetaan usein sidosaineella, kuten 

betonilla, kalkilla, bitumilla tai orgaanisilla polymeereillä. Menetelmä on 

tehokkain epäorgaanisille aineille, kuten raskasmetalleille ja se sopii par-

haiten karkearakeisille hiekka- tai soramaille. Kunnostustoimenpide itses-

sään on nopea, mutta haitta-aineille yksilöityjen sekoitussuhteiden laske-

minen voi viedä paljonkin aikaa. (Penttinen 2001, 36–37.) 

Pohjaveden pumppaus käsiteltäväksi  on menetelmä, jossa pilaantunut 

pohjavesi pumpataan pois pilaamasta muuta pohjavettä. Pumpattu vesi 

johdetaan käsittelylaitokseen, josta se joko palautetaan takaisin maape-

rään tai pintavesiin tai se johdetaan jatkokäsiteltäväksi jätevedenpuhdis-

tamolle. Pohjaveden pumppaus ei sovi tiukasti maaperään kiinnityville 

haitta-aineille ja sillä harvoin saadaan kaikki haitta-aineet poistettua. Li-
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säksi kunnostusaika voi venyä vuosien mittaiseksi ja toimenpide voi siksi 

tulla kalliiksi. Lisäkunstannuksia tuovat käytetyn aktiivihiilen ja muun jät-

teen käsittely. (Penttinen 2001, 44–45.) 

5.3.3 Off site -menetelmät 

Kompostointi eli haitta-aineita sisältävän maaperän levitys aumamuotoon 

ja sen kunnostaminen mikrobitoiminnan avulla. Komposti vaatii happea ja 

oikeat kosteusolosuhteet toimiakseen kunnolla, ja tästä syystä kompostia 

ilmastetaan kääntämällä aumaa säännöllisin väliajoin. Usein kompostiin 

lisätään ravinteita mikrobitoiminnan nopeuttamiseksi. Kompostointi tulee 

suorittaa vettä läpäisemättömällä alustalla, esimerkiksi asfalttikentällä, jot-

ta haitta-aineita ei valu ympäristöön. Menetelmä sopii biohajoaville or-

gaanisille yhdisteille, eli helposti hajoaville öljyhiilivedyille. Sitä ei sovelleta 

helposti haihtuville yhdisteille. Kestoltaan menetelmä on aikaa vievä, mutta 

sitä sovelletaan melko paljon, sillä maat kuljetetaan pois alkuperäiseltä 

paikaltaan, usein kaatopaikalle puhdistumaan, jolloin maankäyttö tule no-

peammin mahdolliseksi. (Penttinen 2001, 22–23.) 

Bioreaktorit ovat suljettuja komposteja, jotka eivät ole alttiita luonnon ta-

pahtumille. Suljetussa tilassa pilaantunutta maa-ainesta voidaan käsitellä 

parhaissa mahdollisissa olosuhteissa ja valvotusti. Esimerkiksi aumakom-

postointiin verrattuna, menetelmä on huomattavasti nopeampi (prosessi 

kestää joitakin viikkoja). Bioreaktorissa voidaan puhdistaa biohajoavia hait-

ta-aineita. (Penttinen 2001, 24–25.) 

Maan pesu on pilaantuneen maa-aineksen vedellä huuhtelemista, millä 

voidaan erotella siihen kiinnittyneitä haitta-aineita ja sitä voidaan tehostaa 

vettä kuumentamalla. Menetelmä toimii kuitenkin enemmän esikäsittely-

menetelmänä kuin täydellisenä puhdistusmenetelmänä. Toimenpiteen 

avulla saadaan irrotettua orgaanisia yhditeitä, kuten öljyhiilivetyjä, kreo-

sootteja ja PCB-yhdisteitä sekä epäorgaanisia raskasmetalleja ja syanidia. 

Toimenpide vaatii maa-aineksen poistamista ja kuljettamista käsittelytiloi-

hin. Huuhtelun jälkeen pesuvesi on usein jatkokäsiteltävä ja käsiteltävän 

maan tulisi sisältää vähintään 50 % hiekkaa tai soraa, sillä pesun tarkoitus 
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on erotella hienommat maajakeet raskaammista ja niiden mukana kuljet-

taa haitta-aineita. Menetelmä on lyhytkestoinen, mutta usein muita mene-

telmiä kalliimpi. (Penttinen 2001, 26–27.) 

Polttokäsittely  perustuu pilaantuneen maa-aineksen korkeassa lämpöti-

lassa (vähintään 700 °C) tapahtuvaan polttoon, joss a huonostikin haihtu-

vat orgaaniset aineet palavat. Epäorgaanisten haitta-aineiden poltto vaatii 

yli 1300 °C lämpötilan. Korkeiden lämpötilojen polt toprosessit vaativat 

usein apupolttoaineita lämpötilan saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi. 

Poltossa syntyvät kaasut ja kuonat on käsiteltävä, ja siksi polttolaitoksilla 

tulee olla vaadittavaa puhdistustekniikkaa käytössään. (Penttinen 2001, 

32–33.) 

Terminen desorptio  on myös polttokäsittely, mutta se eroaa edellisestä 

polttoprosessista siten, ettei sen tarkoitus ole tuhota haitta-aineita, vaan 

ne erotetaan maa-aineksesta lämmön avulla. Polttomenetelmä valitaan 

niin, että haitalliset orgaaniset yhdisteet haihtuvat, mutta eivät hapetu. 

Haihtuneet kaasut tulee lopuksi puhdistaa hiukkassuodattimessa tai -

pesurissa tai ne voidaan käsitellä aktiivihiilellä, jälkipoltossa tai katalyytti-

sesti hapettamalla. Terminen desoprtio onkin enemmän esikäsittelymene-

telmä, sillä se vaatii aina jonkin näistä jatkotoimenpiteistä. Terminen de-

sorptio sopii lähinnä haihtuville orgaanisille yhdisteille, joiden tulee olla 

kohtuullisen kuivassa massassa. Menetelmä toimii paremmin karkearakei-

seen maahan, sillä savi- tai silttimaa sitoo haitta-aineita itseenä tiukasti. 

(Penttinen 2001, 34–35.) 

Kaatopaikkakäsittely eli pilaantuneen maa-aineksen kuljetus kaatopai-

kalle säilytettäväksi, ei varsinaisesti ole kunnostusmenetelmä, mutta se on 

hyvin yleinen tapa, erityisesti maaperän ollessa vain lievästi pilaantunutta. 

Säilytys vaatii kuitenkin päällystettyjä pintoja ja suotovesien tarkkailua. 

Tämä toimenpide on usein kustannustehokkain ratkaisu, minkä vuoksi se 

on hyvin yleistä. (Penttinen 2001, 42–43.) 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä työssä tarkastellaan Neste Oil D-asemien ympäristövaikutuksia. 

Tutkimustulokset on kerätty FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:lta. FCG ja 

siihen liittyneet ja edeltäneet yritykset, muun muassa Suomen IP-tekniikka 

Oy, ovat tutkineet ja kunnostaneet noin 20 vuoden aikana yli 100 Nesteen 

D-asemaa. Tutkimustulokset on koottu liitteeseen 1, jonka tietoja käyte-

tään tutkimustulosten analysoinnissa. Lähdemateriaalina on käytetty tut-

kimustuloksia 103:sta eri Neste Oil D-asemasta, joista osassa on vuosien 

varrella suoritettu useampia toimenpiteitä. 

6.1 Pilantuneisuus maaperätutkimuksissa 

Työssä tarkastellaan 87:n maaperätutkimuksen tuloksia. Tuloksia tarkas-

tellaan kokonaisuutena, ei yksittäisinä tutkimuksina. Liitteessä 1, on esitet-

ty kaikki maaperätutkimuksissa havaitut maksimi öljyhiilivetypitoisuudet 

sekä muuta yleistä tietoa tutkimuksista. Alla on esitetty maaperätutkimus-

ten jakautuminen eri vuosille, kuviossa 1, sekä tulosten analysointia.  

 

Kuvio 1.  Maaperätutkimusten jakautuminen eri vuosille. 

Maaperätutkimuksia on aikavälillä 1995–2014 suoritettu Nesteen D-

asemilla 87 kappaletta. Kuten yllä olevasta taulukosta on havaittavissa, 

suurin osa tutkimuksista sijoittuu joko 2000-luvun alkuun tai 2010-luvun 
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taitteeseen. Tämä voidaan selittää muutoksilla, joita asemien yhteydessä 

on tehty. 

 

Kuva 4.  Maaperätutkimus Neste Oil D-asemalla, Vantaan Kalliosolassa 

(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014). 

 

2000-luvun alkupuolen tutkimuksia selittää Kauppa- ja teollisuusministeri-

ön tekemä jakeluasemapäätös 415/1998 sekä asemien lakkauttaminen 

erityisesti vuonna 2002. Jakeluasemapäätös, 415/1998, käsitti asemien 

teknisten rakenteiden muutoksia, maaperän ja pohjaveden suojelua, jäte-

vesien käsittelyä ja ilmaan pääsevien päästöjen rajoittamista sekä tarkkai-

lua koskevia vaatimuksia. Käytännössä tämä tarkoitti HDPE-kalvon lisää-

mistä aseman alapuolelle, suojaksi mahdollisia vuotoja varten. Kalvon tuli 

olla asennettuna viimeistään vuoden 2002 loppuun mennessä. Ennen 

muutostöihin ryhtymistä, osa D-asemien maaperistä tutkittiin, varsinkin jos 

samssa yhteydessä oli tarvetta suuremmille muutostöille. 
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Toinen selvästi erottuva tutkimusten ajankohta on vuoden 2010 jälkeinen 

ajanjakso, jolloin D-asemia on lakkautettu. Maaperä on ennen aseman 

purkamista tutkittu kairauksin. Jos tutkimuksissa todettiin haitta-aineita, 

maaperä kunnostettiin aseman purkamisen yhteydessä. 

Tutkimuksissa todetuttuja pitoisuuksia tarkastellaan seuraavaksi ja ne ovat 

nähtävissä liitteessä 1. Liitteessä 1, on esitetty pitoisuudet kaikista hiilive-

tyjakeista C5-C40, mutta tässä osiossa tarkastellaan jakeita C10-C40, mihin 

dieselin sisältämät hiiliketjut sijoittuvat. Lisäksi, liite 1, sisältää yksityiskoh-

taiset tiedot todetun pilantuneisuuden syvyydestä, maalaj(e)ista ja sijain-

nista. Alla olevissa kuvioissa on esitetty pilaantuneisuuden esiintyminen 

maalajeittain, todettujen maksimipitoisuuksien havaintosyvyydet ja todetun 

pilaantuneisuuden yleisimmät sijainnit aseman alueella. Tutkituista 87:sta 

asemasta, neljäkymmentä oli täysin pilaantumattomia, eli maaperän C10-

C40 öljyhiilivetypitoisuudet jäivät alle 300 mg/kg. 

 

Kuvio 2.  Todetun pilaantuneisuuden esiintyminen maalajeittain (%). 
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Kuvio 3.  Todettu pilaantuneisuus alueittain (ei sisällä kaikkia tutkimuksia). 

Yllä olevista kuvioista 2 ja 3 voidaan tehdä johtopäätös, että suurin osa 

diesel-öljyn pääsystä maaperään tapahtuu, kun dieseliä siirretään säiliöstä 

toiseen, joko täydennettäessä D-aseman säiliötä tai asiakkaan toiminnasta 

tankkausalueella. Osa vahingoista tapahtuu erottimien (hiekan- ja öl-

jynerottimet) kautta, niiden rikkoutuessa, esimerkiksi pakkasen vuoksi, 

viemäriliitosten vuotaessa tai öljynerottimien täyttyessä. Erityisesti diesel-

säiliön alueen suhteen voidaan todeta, että pilaantuneisuus syntyy mitä 

todennäköisimmin säiliötä täytettäessä. Säiliön ympärille sijoitetuista tut-

kimuspisteistä on useimmiten säiliön täyttöpään tutkimuspisteestä todettu 

pilaantuneisuutta. Pilaantuneisuus rajautuu lähes poikkeuksetta maksimis-

saan 0,1-0,5 metrin syvyyteen, mikä viittaisi pieniin vuotoihin, joita voidaan 

katsoa säiliön täytöstä syntyvän. Yhdessä tapauksessa, todettiin säiliön 

kyljen puoleisesta maaperästä dieseljakeita, joka oli vuotanut dieselsäiliön 

ympärillä kulkevasta putkistosta. 

Kuviosta 2 on huomattavissa, että suurin osa pilaantuneisuudesta on to-

dettu täyttöhiekka- tai täyttösorakerroksessa. Kun todetun maksimipilaan-

tuneisuuden keskimääräinen syvyys maaperätutkimuksissa on ollut noin 

1,2 metriä, voidaan tehdä johtopäätös, suurimman osan pilaantuneisuu-

desta jäävän aseman rakenteen täyttöhiekka- ja täyttösorakerrokseen. 

Kuviossa 4 on esitetty todettujen maksimipitoisuuksien havaintosyvyydet. 
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Pilaantuneisuutta ei myöskään esiinny juuri lainkaan asemarakenteiden 

ulkopuolella. Tämä havainto puoltaa diesel-jakeiden heikkoa liikkuvuutta 

maaperässä, myös helposti läpäisevässä hiekka- ja täyttösorakerrokses-

sa. Tutkimustuloksia tarkastellessa, oli huomattavissa, että dieselpitoisuu-

det laskevat merkittävästi siirryttäessä, usein 0,5-1,0 metrin sykleissä, 

alaspäin. Esimerkkinä mainittakoon Tammisaaren kohde, jonka pinta-

maassa todettiin yli vaarallisen jätteen raja-arvon (10 000 mg/kg) ylittäviä 

pitoisuuksia, mutta metriä syvemmällä, öljyhiilivetypitoisuudet laskivat jo 

alle alemman ohjearvo -tason (300 mg/kg). 

 

Kuvio 4. Todettujen maksimipitoisuuksien havaintosyvyydet. 

6.2 Pilaanuneisuus pohjavesitutkimuksissa 

Työssä tarkastellaan 21 D-aseman pohjaveden tarkkailutuloksia. Tuloksia 

tarkastellaan kokonaisuutena, ei yksittäisinä tutkimuksina. Pohjavesitutki-

muksia suoritetaan yleensä pidempänä ajanjaksona, näytteenoton tapah-

tuessa kerran tai kaksi vuodessa. 

Yleisesti ottaen, D-asemien sijoittuminen pohjavesialueelle on vähäistä ja 

mahdollisuuksien mukaan ne pyritään rakentamaan niiden ulkopuolelle. D-

asemat sijaitsevat usein teollisuusalueilla tai niiden lähellä. Teollisuusalu-

eet eivät pääsääntöosesti sijaitse pohjavesialueilla. Ajoittain asemia on 
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kuitenkin perustettu pohjavesialueelle, sillä polttoaineen myynnissä on tär-

keää huomioida myös aseman sijainti valtaväylien varrella, myynnin tehos-

tamiseksi. Alla olevasta kuviosta on havaittavissa, että vain pieni osa tässä 

tutkimuksessa olleista D-asemista sijatsee pohjavesialueella. Alla olevas-

sa kuviossa 5, on esitetty Neste D-asemien sijoittuminen pohjavesialueille. 

 

Kuvio 5.  D-asemien sijoittuminen pohjavesialueelle (kappaleittain). 

Pohjavettä tutkitaan yleensä vain jos asema sijaitsee pohjavesialueella. 

Tutkimukset ovat usein pitkäkestoisia ja pohjaveden laadun valvontaa ta-

pahtuu vuositasolla kerran tai kaksi. Poikkeuksena ovat lyhytaikaiset poh-

javesitutkimukset, esimerkiksi aseman kunnostuksen yhteydessä, jolloin 

seurataan kunnostuksen aikaisia vaikutuksia pohjaveteen. 

Tässä työssä on tarkasteltu D-asemien vaikutusta pohjaveteen, alueilla, 

joissa asema sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella. 17 kappaletta, eli 

noin 17 %, tarkastelluista asemista on perustettu pohjavesialueelle. Yhdel-

lätoista näistä asemista on todettu pitoisuuksia pohjavedessä, niiden ol-

lessa suurimmaksi osaksi hyvin vähäisiä, eli kymmenen aseman alueella 

pohjavesi on säilynyt täysin pilaantumattomana. Viiden aseman kohdalla 

on havaittu kohollaan olevia pitoisuuksia, joista kahden aseman tapauk-

sessa, kohouma oli kertaluontoinen. Muiden asemien pohjaveden pitoi-

suudet ovat aina jääneet alle 0,10 mg/l pitoisuuksiin, pohjaveden ympäris-

tölaatunormin ollessa 0,05 mg/l. Pohjaveden ympäristölaatunormit on sää-
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detty valtioneuvoston asetuksessa 314/2009. Todetut pohjaveden maksi-

mipitoisuudet on esitetty liitteessä 1. 

 

 

Kuva 5.  Pohjavesinäytteenottoa Neste Oil D-asemalla Jämsänkoskella. 

Pohjavesiputki ja näytteenottovälineistöä kuvan oikeassa alalaidassa. 

(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2011.) 

 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että dieselin sisältämien öljyhiilivetyjakei-

den liukeneminen pohjaveteen tai kulkeutuminen sen mukana on vähäistä. 

Selvästi kohonneita pitoisuuksia (maksimi 3,4 mg/l), ympäristölaatunormiin 

verrattuna, on havaittu vain asemien yhteydessä, joissa on maaperätutki-

muksissa todettu ongelmajätteen raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia diesel-

jakeita maaperässä, eli poikkeuksellisen vahvoja pitoisuuksia. Pohjave-

dessä todettuja vähäisiä haitta-ainepitoisuuksia, ei katsota haitallisiksi, sillä 

niiden päätyminen ihmiskontaktiin on usein epätodennnäköistä. 
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6.3 Kunnostuksessa todettu pilaantuneisuus 

Työssä tarkastellaan 46 massanvaihdolla tehdyn maaperäkunnostuksen 

tuloksia. Tuloksia tarkastellaan kokonaisuutena, ei yksittäiniä kunnostuksi-

na. 18 kohteen kunnostuksen yhteydessä, maaperä on todettu pilaantu-

mattomksi. Kunnostus on kuitenkin suoritettu joko maaperätutkimuksissa 

todetun pilaantuneisuuden perusteella tai aseman muutostöiden yhtey-

dessä. Tutkimuksissa todettu pilaantuneisuus voi olla hyvin pienialaista. 

Kunnostuksen yhteydessä pilaantuneisuutta ei enää välttämättä havaita, 

koska tarkasteltavat alat ja massamäärät ovat suurempia. Yleisesti huolto-

asemien maaperäkunnostuksissa pyritään poistamaan niin sanotut pima-

asetuksen ylemmän ohjearvon ylittävät öljyhiilivetypitoisuudet.  Alla ole-

vassa kuviossa on esitetty kunnostuksien jakautuminen eri vuosille.  

 

Kuvio 6.  Maaperän kunnostuksien jakautuminen eri vuosille. 

Kuviosta 6 on havaittavissa, että kunnostuksia on suoritettu eniten vuosina 

2002, 2008 ja vuosien 2011–2014 välisenä aikana. Maaperän kunnostuk-

sien diagrammi seuraa maaperätutkimuksista tehtyä diagrammia ja taulu-

kon pylväät voidaan selittää samoilla muutoksilla D-asemilla.  

Vuonna 1998 annettu Kauppa- ja teollisuusministeriön jakeluasemapäätös 

415/1998, joka velvoittaa asemien suojaustason nostamista, on johtanut 

kunnostustoimenpiteisiin D-asemilla. Samalla, kun asemalle on tehty ym-
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päristösuojauksia, on hyvin useissa kohteissa, joiden maaperätutkimuksis-

sa on todettu pilaantuneisuutta, suoritettu myös kunnostustoimepiteitä. 

Suojatoimenpiteiden ehtojen tuli olla täytettynä vuoden 2002 loppuun 

mennessä, mikä selittää samana vuonna havaittavan kunnostuksien mää-

rän kasvun. Vuosina 2002–2003 on myös lopetettu useampia D-asemia. 

Lakkauttamisen seurauksena asemille on suoritettu lopullinen maaperätut-

kimus, jonka jälkeen asema on purun yhteydessä kunnostettu, jos tutki-

muksissa on todettu pilaantuneisuutta. 

Vuosien 2008 ja 2011–2014 välinen kunnostuksien kausi selittyy myös 

asemien lakkauttamisella, mutta myös asemien pienimuotoisilla muutos-

töillä.  Erityisesti vuosien 2008, 2013 ja 2014 aikana on lopetettu useita 

asemia, joilla on ollut tarvetta myös maaperän kunnostukseen toiminnan 

loputtua. Vuosien 2011–2014 aikana usealle D-asemalle on asennettu 

urealiuosta sisältävä AdBlue-säiliö, jonka yhteydessä on tehty vähäisiä 

kunnostustoimenpiteitä.  
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Kuva 6.  Maaperän kunnostus Neste Oil D-asemalla Mäntsälässä (FCG 

Suunnittelu ja tekniikka Oy 2011). 

 

Maaperän kunnostuksen yhteydessä joudutaan pilaantunutta maata aja-

maan asemilta pois, sitä vastaanottaviin käsittelylaitoksiin. Liitteessä 1, on 

esitetty asemakohtaiset kunnostustyömailta poistetut massamäärät ja nii-

den pitoisuudet. Liitteestä voidaan havaita, että myös pilaantumattomia 

maita (pitoisuudet alle kynnyasrvotason) joudutaan joskus poistamaan 

kunnostustyömaalta, jos ne eivät sovellu uudelleen käytettäväksi asema-

alueella, esimerkiksi täyttömaana. Kaikkiaan tarkasteltavilta asemilta on 

poistettu noin 8500 tonnia maata, yhteensä 40 asemalta. Näistä asemista 

yhdeksän on ollut pilaantumattomia. Keskiarvollisesti maata on poistettu 

noin 210 tonnia per asema. Alla olevassa kuviossa 7, on esitetty kaikkien 

tarkasteltujen kunnostustyömaiden pois ajettujen massojen prosentuaali-

set osuudet, perustuen niiden pilaantuneisuusasteeseen. 

 

Kuvio 7.  Kunnostustyömailta pois ajettujen massojen pilaantuneisuusas-

teet ja prosentuaaliset osuudet pois ajettujen maiden kokonaismassasta 

8527 tonnia. 

Kuviosta on havaittavissa, että ylemmän ohjearvorajan ylittäviä maita on 

ajettu kunnostustyömailta pois selkeästi eniten. Tämä voidaan selittää sil-
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lä, että kunnostustasona on useimmiten ollut ylempi ohjearvotaso. Lisäksi 

ylemmän ohjearvorajan ylittäviä maita ei ole saanut käyttää täyttömaana 

kunnostettavalla alueella. Jos alueen käyttö jatkuu vastaavanlaisena tai 

alueen käyttö ei muutu herkempään suuntaan, kuten esimerkiksi asuin-

käyttöön, voidaan pitoisuuksiltaan alle ylemmän ohjearvon olevia maita 

käyttää kunnostuksen yhteydessä täyttömaana, mikäli ne muuten ominai-

suuksiltaan soveltuvat tähän tarkoitukseen. 

Kunnostuksien yhteydessä on poistettu myös pitoisuuksiltaan alle kyn-

nysarvon olevia maita. Pitoisuuksiltaan alle kynnysarvorajan olevat maat 

katsotaan aina pilaantumattomiksi ja niiden poistaminen kunnostustyömail-

ta selittyy sillä, ettei niille ole ollut käyttöä täyttömaana kunnostettavalla 

alueella. 
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7 D-ASEMIEN YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSRISKIT 

Riskillä tarkoitetaan todennäköisyyttä, jolla jokin tekijä aiheuttaa haittaa tai 

vaaraa ympäristölleen. Riskien muodostumiseen vaaditaan haitta-aine, 

joka aiheuttaa mahdollisen vaaran, kulkeutumisreitti haitta-aineelle sekä 

haitta-aineelle altistuja. Riskin muodostuminen vaatii kaikkien näiden kol-

men tekijän läsnäoloa. Alla olevassa kuvassa 7 on esitetty riskin muodos-

tumiseen vaadittavat tekijät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Riskin muodostumiseen vaadittavat tekijät (FCG Suunnittelu ja 

tekniikka Oy 2012). 

7.1 D-asemien rakenteiden ja ympäristösuojausten toimivuus 

Tulosten tarkastelussa kävi selvästi ilmi, että näennäisestä pilaantunei-

suudesta huolimatta, pilaantuneisuus rajautuu suurimmassa osassa tapa-

uksia ensimmäisen kahden metrin syvyyteen, useimmiten lähemmäs pin-

taa, noin metrin syvyyteen. Tärkeimpinä suojausmenetelminä, jotka ovat 

estäneet maaperän pilaantumista hyvin, ovat olleet HDPE-kalvot tai sitä 

vastaavat suojausmenetelmät (esimerkiksi 2-3 kertainen rakennusmuovi), 

sekä mittarikentän päällyste, usein teräsbetonilaatta viemäröinteineen.  
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HDPE-kalvo asennetaan noin 0,7 metrin syvyyteen, joten on mahdollista, 

että osa polttoaineesta kulkeutuu pintamaahan. Yksi syy, miksi polttoainet-

ta voi päästä maaperään, erityisesti vanhempien asemien kohdalla, on 

lainsäädännössä annettu epätarkka ohjeistus suojauksien rakentamisesta. 

Ennen vuotta 2004, ei tarkkoja rakennusohjeita ollut annettu suojausra-

kenteiden ja maarakenteiden toteuttamiseksi. Tämä on voinut johtaa vir-

heellisten suojausrakenteiden toteutumiseen D-asemilla.  

Kun tarkastellaan liitteen 1 taulukkoa, on nähtävissä, ettei monessakaan 

vuoden 2002 jälkeen perustetuista asemista, ole todettu maaperän pilaan-

tuneisuutta lainkaan. Kun huomioidaan kauppa- ja teollisuusministeriön 

asetuksessa, 415/1998, vaadittujen suojausten asennus olemassa oleville 

asemille, viimeistään vuoden 2002 loppuun mennessä ja uusille asemille 

siitä eteenpäin, nähdään, että asemille tehdyt ympäristösuojaukset, kuten 

HDPE-kalvosuojaus, ovat suojanneet maaperää tehokkaasti D-asemilla. 

Tuloksista oli huomattavissa myös se, ettei asemien eri osien välillä ole 

selvää eroa pilaantumisessa. Säiliön täyttöalueella havaittiin eniten pilaan-

tumia, mutta se ei poikkea muista aseman alueista juuri lainkaan. Ainoas-

taan hiekanerottimen ympäristö havaitiin usein muita alueita puhtaammak-

si, katso kuvio 3.  

7.2 Ympäristöriskit 

Jakeluasematoiminnassa on aina riski maaperän tai sekä maaperän että 

pohjaveden pilaantumiselle. Tulosten tarkastelusta kävi kuitenkin ilmi, ettei 

D-asematoiminnan seurauksena, pilaantunutta maata havaittu juuri lain-

kaan asema-alueen ulkopuolella. Syvyyssuunnassa pilaantumaa todettiin 

keskiarvollisesti maksimissaan noin 1,2 metrin syvyydessä. Voidaan siis 

todeta, että pieniä ympäristövaikutuksia esiintyy maaperässä, jos todettu 

pitoisuus pääsee aseman täyttömaarakenteen (noin metrin paksuinen ker-

ros) läpi luonnonmaahan.  

Maaperäkunnostuksien yhteydessä D-asemilta on poistettu pilaantunutta 

maata, ajoittain suuriakin määriä. Pääsääntöisesti näissä kohteissa on 
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ollut huoltoasematoimintaa jo huomattavasti aikasemmin, jolloin maaperän 

pilaantuminen on tapahutnut todennäköisesti ennen nykyistä D-

asematoimintaa.  

D-asemat sijoittuvat vain harvoin pohjavesialueelle, kuten kuviosta 5 on 

nähtävissä. Asemia ei ole sijoitettu myöskään pintavesistöjen välittömään 

läheisyyteen. Pohjavesitutkimusten yhteydessä on havaittu vain muutamia 

reilusti tason 1 ylittäviä pitoisuuksia, joista osa on ollut kertaluontoisia ja 

pitoisuudet ovat laskeneet lähelle tason 1 raja-arvoa 0,05 mg/l. Suurim-

man pilaantuneisuuden jäädessä maaperässä keskiarvollisesti noin 1,2 

metriin, ei uhkaa pohjavesille juuri esiinny. Dieselin sisältämien öljyhiilive-

tyjakeiden C10-C40 heikko kulkeutuminen maaperässä puoltaa näitä johto-

päätöksiä. 

7.3 Terveysriskit 

Terveysriskeillä tarkoitetaan ihmisen terveyteen kohdistuvia mahdollisia 

haittoja, jotka voivat aiheutua altistumisesta tarkasteltavan alueen maape-

rässä tai muissa ympäristön osissa oleville haitallisille aineille. Terveydelle 

mahdollisesti haitallisia altistumisreittejä ovat hengitysteitse, kosketuksen 

kautta tai nielemällä tapahtuva altistuminen. 

Liitteessä 1 esitettyjen tulosten nojalla sekä dieselin sisältämien öljyhiilive-

tyjen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien perusteella, voidaan todeta, 

että dieselillä pilaantunut maaperä ei aiheuta merkittäviä terveysriskejä. 

Diesel kulkeutuu vain harvoin pohjaveteen asti sellaisina pitoisuuksina, 

että se aiheuttaisi terveysriskin pohjaveden liikkuessa eteenpäin. Diesel ei 

myöskään sisällä helposti haihtuvia yhdisteitä, jolloin hengitysteitse tapah-

tuva altistuminen, voidaan jättää pois terveysriskien tarkastelusta.  

Mahdollisen terveysriskin aiheuttaa dieselpolttonesteen tankkaaminen 

asemalla tai esimerkiksi kunnostusöiden yhteydessä tapahtuva dieselpi-

toisten maiden käsittely ja tästä johtuva suora ihokosketus. Kunnostus-

työmaat on yleensä aidattu ja kunnostus suoritetaan ammattitaitoisesti ja 

terveysriskit tiedostaen. Terveysriskin mahdollisuus, tankkaustoiminnan 
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lisäksi, rajautuukin lähinnä asiattomaan oleskeluun kunnostustyömaalla. 

Tarkasteltaessa skenaariota, jossa diesel-polttonestettä olisi jostakin syys-

tä päässyt pohjaveteen huomattavia määriä, se ei olisi kuitenkaan merkit-

tävää, sillä yhdenkään aseman sijainti ei ole talousveden oton kannalta 

huolestuttava. 

7.4 Asemien parantaminen 

D-asemien kuntoa voidaan tulevaisuudessa yhä parantaa, tehostamalla 

yksittäisten asemien valvontaa, erityisesti tarkastamalla ja huoltamalla po-

tentiaalisia vuotokohtia, kuten putkistojen liitoskohtia sekä öljyn- ja hie-

kanerottimia. Päivittämällä kaikkien asemien toiminnot uusimman standar-

din 2014 mukaisiin ratkaisuihin, saadaan asemille viimeisimmät ja toimi-

vimmat ympäristösuojaukset ja tekniikka. Tämä tulee tapahtumaan tule-

vaisuudessa, kun asemien yhteydessä suoritetaan muutostöitä, joiden yh-

teydessä aseman rakenteita on päivitettävä nykyisten asetusten ja stan-

dardien mukaiseksi. Öljyalan itse aloittama jakeluasemien ympäristöraken-

tamisen laadunvarmistuskoulutus, on osaltaan parantanut merkittävästi 

asennusten tasoa ja tulee vähentämään mahdollisesti huonosti tehdyistä 

asennuksista johtuvia maaperän pilaantumisia. Lisäksi asemien kuntotar-

kastuksilla on tärkeä rooli ympäristön pilaantumisen ehkäisyssä, sillä 

säännöllisen valvonnan ansioista, ongelmat havaitaan ja niihin voidaan 

puuttua ajoissa. 

Maaperä- ja pohjavesitutkimukset tulevat olemaan jatkossakin tärkeitä 

toimenpiteitä, joilla pystytään selvittämään alueen öljyhiilivetypitoisuuksia 

ja puuttumaan mahdolliseen pilaantuneisuuteen riittävän hyvissä ajoin.  
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8 YHTEENVETO 

Neste Oil Oyj:n D-asemia on tutkittu ja kunnostettu varsinkiin 2000-luvun 

taitteesta eteenpäin, liittyen erityisesti lainsäädännön muutoksiin. Lainsää-

dännön muuttuessa ja asettaessa tiukempia tai vaihtuvia vaatimuksia 

asemien rakenteisiin ja toimintoihin, ovat polttoaineen jakelijat mukautu-

neet näihin säädöksiin. Öljy- ja biopolttoaineala ry (entinen Öljyalan kes-

kusliitto ry) yhdessä Suomen standardoimisliiton kanssa on antanut ohjeis-

tusta huoltoasemien toimintaan jo 1970-luvulta lähtien ja erityisesti 2000-

luvun taitteesta tähän päivään, on hultoasematoiminnan ympäristövaiku-

tuksiin pyritty lainsäädännön avulla vaikuttamaan. Kauppa- ja teollisuus-

ministeriön asetus 415/1998 on tämän ajanjakson ensimmäisiä säädöksiä, 

jolla on pyritty muokkaamaan asemia ympäristöriskejä ehkäiseviksi, vel-

voittamalla tehokkaampien suojarakenteiden asennusta asemien yhtey-

teen. Tämän asetuksen jälkeen on polttoaineenjakelua koskevaa standar-

dia SFS 3352:a päivitetty yhä ympäristöriskejä ehkäisevämmäksi. 

Työssä käytetyn materiaalin avulla on ollut nähtävissä, kuinka lainsäädän-

tö on vaikuttanut asemien alueen ympäristövaikutuksiin. Lainsäädännön 

tuoman jakelutekniikan ja ympäristösuojausten parantumisen lisäksi, ih-

misten asenteiden muutos ympäristöystävällisempään suuntaan sekä ym-

päristötietouden lisääntyminen ovat vähentäneet maaperän pilaantumista.  

Asema-alueet, jotka ovat olleet käytössä jo 1960–1970 luvuilta lähtien, 

ovat lähtökohtaisesti olleet huomattavasti pilaantuneempia kuin uusimpien 

standardien mukaan rakennetut jakeluasemat. Tuloksista on havaittavissa, 

että 1990-luvulla perustetut asemat, ovat pääsääntöisesti säilyneet pilaan-

tumattomina tai vain lievästi pilaantuneina. Toki joitakin poikkeuksia löytyy 

myös uudempien asemien kohdalla, mutta usein tapaukset liittyvät yksit-

täisiin öljyvahinkoihin, jotka on kunnostettu heti vahingon tapahduttua. Ny-

kypäivänä mahdolliset päästötilanteet asemilla havaitaan nopeasti ja niihin 

reagoidaan välittömästi. 

Tutkimustulosten perusteella, todettu pilaantuneisuus ei D-asemien yhtey-

dessä etene maaperässä merkittävästi. Keskiarvollisesti suurin pilaantu-
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neisuus etenee syvyyssuunnassa reilun metrin syvyyteen, mikä kertoo 

diesel-polttonesteen sisältämien yhdisteiden heikosta liikkuvuudesta maa-

perässä. Aseman alapuolinen maarakenne koostuu usein täyttöhiekasta 

tai murskeesta, jotka päästävät nestemäiset aineet läpi hyvin helposti. Tu-

losten perusteella dieselistä ei aiheudu nykyisillä D-asemilla merkittäviä 

ympäristövaikutuksia luonnonmaahan. Lainsäädännössä velvoitetun suo-

jarakenteen, usein HDPE-kalvon, voidaan katsoa toimivan ympäris-

tösuojauksena hyvin. Ennen vuotta 2004, SFS 3352:ssa, annettujen oh-

jeistusten mukaan, on kuitenkin mahdollista, että asennettu suojakalvokin 

voi pettää, sillä vanhemmat standardit eivät ole sisältäneet tarkkoja ohjeita 

ja laadunvarmistuksia suojauksien asentamisessa. Virheellinen asennus 

voi johtaa ajan kuluessa siihen, että suojakalvo ei suojaa maaperää pi-

laantumiselta.  

Pohjavesitutkimusten perusteella, D-asemien vaikutukset pohjaveteen 

ovat vähäisiä. Pilaantuneisuutta on havaittu osassa tutkittavia asemia, 

mutta pitoisuudet jäävät usein todella pieniksi, <0,10 mg/l, tai kohonnut 

pitoisuus on yleensä ollut kertaluontoista.  

D-asemien ympäristövaikutuksia voidaan tämän tutkimusaineiston valossa 

pitää nykypäivänä erittäin vähäisinä.  
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