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Päätös ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maan puhdistamiseksi.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Osuuskauppa Ympyrä, Pikkuympyräkatu 16, 49400 HAMINA
Yhteyshenkilö, Ari Kiiski, 040 5830832
Ilmoituksen mukaan kiinteistön omistaa Osuuskauppa Ympyrä. Myöhemmin
(8.9.2006) on ilmoitettu, että kiinteistön omistaa Mehmet Arikan.

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI
Lopetettu polttonesteiden jakelupiste, Osuuskauppa Ympyrä, Sale Pyhtää, Pyhtääntie,
Pyhtää kk.
Kunnostuskohde sijaitsee Pyhtään kirkonkylässä, vanhan kaupparakennuksen pihassa,
kiinteistöllä RN:o 2:65 (5:60).
Tutkittu alue sijaitsee Pyhtään kirkonkylässä Pyhtääntien ja Annulantien risteyksen
kaakkoispuolella. Alueella sijaitsee asuin- ja varastorakennus.
Kohteessa on ollut kauppatoiminnan ohessa polttonesteiden jakelua useiden vuosikymmenien ajan aina 1960-luvulta lähtien 1990-luvulle asti. Polttonesteiden tankkauspisteessä on edelleen mittariperustus, jakeluputkisto sekä kaksi maanalaista säiliötä,
jotka on tarkoitus poistaa alueelta ennen sen luovuttamista seuraavalle omistajalle.
Tällä hetkellä tontilla on kodinkoneliike, jonka toisessa päässä sijaitsee asuinrakennus.
Maaperä ja pohjavesitiedot
Tutkimusalueella ei ole tehty kartoituksia. Alueelle on hankittu Pyhtään kunnan numeerinen pohjakartta. Kartalla ei ole tältä kohtaa maanpinnan vaaitustietoja. Maastotarkastelun perusteella alue viettää kaakkoon. Maanpinta sijaitsee tontilla likimäärin korossa noin
+7.5...+8.6.
Tutkimusalueella maaperän pintakerrokset koostuvat täyttömaista, lähinnä hiekasta ja sorasta noin 1,0 metrin syvyydelle maan pinnasta. Syvyystasosta 1,0 metriä maanpinnasta
alaspäin kerrokset sisältävät kiviä ja niitä on näytteenoton aikana läpäisty poraamalla.

• Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola ⋅ PL 1023, 45101 Kouvola ⋅ Puh. 020 490 105 ⋅ Faksi 020 490 4300 ⋅ kirjaamo.kas@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/kas
• Kauppamiehenkatu 4 ⋅ PB 1023, FI-45101 Kouvola, Finland ⋅ Tfn +358 20 490 105 ⋅ Fax +358 20 490 4300 ⋅ kirjaamo.kas@ymparisto.fi ⋅ www.miljo.fi/kas
• Laserkatu 6
• Laserkatu 6
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Kerrokset ovat tiiviitä. Kahdessa kairauspisteessä näytteenotto pysähtyi todennäköisesti
kallioon.
Alueen maaperässä ei todettu orsi- eikä pohjavettä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT
Näytteenoton yhteydessä todettiin haihtuvien yhdisteiden hajua erityisesti polttonesteiden jakelupisteen alueelle tehdyssä tutkimuspisteessä P1 ja P2, jotka sijaitsevat jakelumittarin/säiliön välittömässä läheisyydessä sen etelä- ja länsipuolella.
Tehtyjen kenttämittausten ja laboratorioanalyysien perusteella tutkimuspisteessä P2 todettiin maaperän pilaantuneen 1,0 m syvyydestä noin 2,0 m syvyyteen maanpinnan tasosta. Laboratoriosta saatujen analyysitulosten perusteella pisteessä syvyydellä 1,0-1,8
m on ohjearvotason ylittävä pitoisuus ksyleeniä (3,6 mg/kg). Muissa tutkimuspisteissä
ei todettu SAMASE-ohjearvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.
Haihtuvien yhdisteiden leviämisriski on olemassa pääasiassa haihtumalla ilmaan tai
kulkeutumalla veden välityksellä. Pilaantuneisuus sijaitsee noin 1,0 metrin syvyydestä
alaspäin. Maaperässä ei todettu maansisäistä vettä ja lisäksi alue on pinnoitettu kestopäällysteellä, joten altistuminen haitta-aineille tai haitta-aineiden kulkeutuminen on todennäköisesti melko vähäistä. Maassa sijaitseva pilaantuneisuus aiheuttaa maankäytön
ja -käsittelyn rajoitusta.
Tutkimuksen yhteydessä todetun pilaantuneen maaperän osalta voidaan arvioida, että
pilaantuneisuus rajoittuu todennäköisesti suhteellisen pienelle alueelle.
Pilaantuneen alueen laajuus on noin 50 m2 ja se ulottuu enimmillään noin 2,0 metrin
syvyyteen maanpinnantasosta. Pilaantunutta maa-ainesta arvioidaan olevan yhteensä
noin 50 m3ktr eli noin 80 tonnia.

KUNNOSTUSSUUNNITELMA
Jakeluaseman alueella pilaantuneen maaperän kunnostustyö ehdotetaan suoritettavaksi
massanvaihtotyönä. Työ voidaan suorittaa tavanomaisella maanrakennuskalustolla kuitenkin pilaantuneisuus ja mm. säiliöiden nosto huomioon ottaen.
Alueelta poistettavat pilaantuneet maamassat kuljetetaan peitettyinä luvanvaraiseen
vastaanottopaikkaan. Työn aloittamisesta ilmoitetaan Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle sekä Pyhtään kunnan tekniselle virastolle.
Maaperän kunnostustyö toteutettaneen syksyllä 2006. Työn arvioitu kesto on noin 1
viikko.
Puhdistustavoite, valvonta ja aikataulu
Tutkimusalueen nykyinen käyttötarkoitus huomioon ottaen pilaantuneeksi todettu maaperä ehdotetaan kunnostettavaksi. Kunnostuksen tavoitetasoksi esitetään SAMASEohjearvotasoa.
Kunnostusta valvoo ympäristötekninen asiantuntija, joka pitää poistettavista massoista
kirjaa, ohjaa kunnostustyötä kenttäanalyysien, laboratorioanalyysien sekä aistinvarais-
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ten havaintojen perusteella ja laatii kunnostuksesta loppuraportin. Työn aikaisesta näytteenotosta noin 10 prosenttia sekä kaikki jäännöspitoisuusnäytteet varmistetaan laboratoriossa. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan kaivantojen pohjilta ja seinämistä alueittain
siten, että kaivupinnat tulevat edustetusti selvitettyä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Tarkastukset
Kunnostettavan alueen tarkastus on pidetty 7.9.2006.
Lausunnot
Ilmoituksen johdosta on keskusteltu puhelimitse 8.9.2006 Pyhtään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Asiasta ei ole katsottu tarpeelliseksi pyytää lausuntoa.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti seuraavin
määräyksin.
Määräykset
1.

Maaperän kunnostustyön aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle sekä Pyhtään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Samalla on nimettävä ja em. viranomaisille ilmoitettava riittävän asiantuntemuksen omaava henkilö, joka valvoo ja vastaa, että työt toteutetaan tämän päätöksen mukaisesti ja joka on yhteydessä viranomaisiin, mikäli jotakin poikkeavaa ilmenee töiden kuluessa.

2.

Kaivutyön aikana on puhdistustyön etenemistä seurattava ja työtä ohjattava
aistinvaraisen seurannan ja näytteenoton avulla. Valvojalla tulee olla valmius seurata haitta-ainepitoisuuksia kenttäanalyysein. Osa mittaustuloksista on
varmistettava laboratorioanalyyseillä. Paikalleen jäävän maaperän puhtaus
on varmistettava laboratorionäytteiden avulla.

3.

Ilmoituksessa kuvattu toimenpidealue tulee puhdistaa siten, että puhdistuksen jälkeen ksyleenien pitoisuus maaperässä ei ylitä SAMASE–raportissa
esitettyä ohjearvopitoisuutta 0,5 mg/kg.
Jos maaperää kunnostettaessa todetaan pilaantuneisuutta, jota ei ole suoritetuissa tutkimuksissa havaittu, on maaperä puhdistettava siten, etteivät haitta-ainepitoisuudet ylitä myöskään seuraavia ohjearvopitoisuuksia:
Raskaat öljyhiilivetyjakeet (C21-C40)
Keskiraskaat öljyhiilivetyjakeet (C10-C21)
Bensiinihiilivedyt (C4-C10)
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni

600 mg/kg
300 mg/kg
100 mg/kg
0,5 mg/kg
2 mg/kg
5 mg/kg
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MTBE

5 mg/kg

4.

Mikäli pilaantunut maa-aines ulottuu paikalleen toistaiseksi jäävien rakenteiden tai rakennuksen alle siten, että sen poistaminen tai muulla menetelmällä puhdistaminen em. rakenteita vaurioittamatta ei ole mahdollista, tulee
tämän paikalleen jäävän pilaantuneen maa-aineksen mahdollisesta ympäristöhaitasta esittää erillinen riskinarvio.

5.

Maaperässä olevat polttonestesäiliöt ja jakeluputkistot on poistettava maaperästä. Säiliöt on tuuletettava sekä puhdistettava ennen säiliön poistamista
maaperästä. Lisäksi on huolehdittava, ettei putkistojen poistotyön yhteydessä pääse öljyhiilivetyjä ympäristöön.

6.

Pilaantuneen maan kaivu ja kuljetus on toteutettava siten, ettei toiminnasta
aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle eikä terveyshaittaa alueella työskenteleville tai liikennöidyllä osuudella kulkeville ihmisille.
Maaperästä poistetut pilaantuneet maamassat tulee toimittaa käsiteltäväksi
alueelle tai laitokseen, jolla on asianmukainen lupa käsitellä ko. jätettä.

7.

Kiinteistöltä poistettavista pilaantuneista maamassoista on pidettävä kirjaa.
Kirjanpidosta tulee selvitä maa-ainesten poistopaikan sijainti, määrä, pitoisuus sekä toimitustapa, -aika ja -paikka. Tiedot tulee esittää loppuraportissa.

8.

Maaperän puhtauden varmistamisen jälkeen, alueelle tehdyt kaivannot on
täytettävä käyttötarkoitukseen soveltuvalla puhtaalla maa-aineksella.

9.

Kunnostuksen loppuraportti tulee toimittaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen
kuukauden kuluessa kunnostustyön lopettamisesta.

Päätöksen perustelut
Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (86/2000) ja -asetusta
(169/2000). Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle, edellyttäen, että pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyä puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta aiheudu muuta ympäristön pilaantumista. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa pilaantuneet massat viedään alueelta asianmukaisesti käsiteltäväksi eikä toimenpiteistä voida katsoa aiheutuvan päätöksen määräykset huomioon ottaen ympäristön muuta
pilaantumista.
Päätöksessä mainitut ehdot on annettu ympäristönsuojelulain 78 §:n nojalla ja ne ovat
tarpeen terveydellisten ja alueen turvallisuuteen liittyvien näkökohtien vuoksi ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.
Maaperässä yhä olevien polttoainesäiliöiden ja jakeluputkistojen puhdistaminen ja niiden poistaminen on tarpeen maaperän ja pohjavesien suojelemiseksi sekä räjähdysvaaran
välttämiseksi.
Kohteen maaperän kunnostustasoksi on esitetty ns. Samase-raportissa annettuja ohjearvopitoisuuksia. Ympäristökeskus katsoo, että nämä asuinalueella yleisesti käytössä olleet
ohjearvopitoisuudet ovat perusteltuja käytettäväksi kunnostustasoksi alueella, jolla yleisesti oleskelee ihmisiä ja joka sijaitsee asuinrakennuksen välittömässä pihapiirissä.
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Kirjanpito-, raportointi-, ilmoittamis-, ja selvitysvelvoitteet on annettu valvonnallisista
syistä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1237/2003)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Päätöksestä peritään suoritemaksua ympäristöministeriön asetuksen (1237/2003) ja sen
liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 38,5 €/h. Käytetyn tuntimäärän, 16 tuntia, mukaan maksua kertyy 616 €. Maksu suoritetaan erillisellä laskulla.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 54
§:n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Pyhtään kunnan ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä. (LUV 01)

JAKELU

Lupa- ja valvontayksikön päällikkö,
apulaisjohtaja

Esa Kleemola

Tarkastaja

Kimmo Kolonen

Päätös saantitodistuksella, Osuuskauppa Ympyrä, Ari Kiiski

Jäljennös päätöksestä
Mehmet Arikan
Pyhtään kunta
Pyhtään kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus, sähköpostitse

