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YMPÄRISTÖSUHTEET JA MAANKÄYTTÖ
Pilaantunut alue sijaitsee Lahdessa Ankkurin kerrostalovaltaisella asuin alueella
Laivakadun varressa. Alue käsittää neljä tonttia, joista kolme (tontit 11-13) on
kaavoitettu asemakaavassa asuinkäyttöön asuinkerrostaloje n alueeksi (AK) ja yksi (tontti 14) autopaikkojen alueeksi (LPA) asuinkerrostalokorttelin pysäköintiä
varten. Tontit ovat rakentamattomia ja osaa niiden alueista käytetään pysäköintiin sekä läheisten rakennusten kulkuväylänä ja varastointiin. Aluetta rajaa pohjoispuolella Laivakatu ja itäpuolella Niemenkatu, muualla alue rajautuu kerrostalotontteihin. Kunnostusalueen lähiympäristö on viime vuosina rakennettua kerrostaloasutusta. Kohteen naapurikiinteistöt haltijatietoineen on esitetty ilmoituksen liitteenä.
Kohteen maanpinnan nykyinen taso on noin +82…85. Tonteille 11-13 rakennetaan kerrostalot paaluperustaisina ja tuulettuvilla alapohjilla. Talojen alle tehdään
rakennusteknisistä syistä täyttöjä, sillä kulku taloihin tulee olemaan Niemenk adun puolelta kadun tasosta. Talojen sisäänkäynnit ja ensimmäisen asuinkerroksen
lattiatasot tulevat olemaan tasolla noin +89…+91. Rakennusten kohdille tulee
nykyiseen maanpinnan tasoon nähden täyttömaakerroksia jopa 5 m. Tontin 14
pysäköintialueen tuleva korko on noin tasolla +88 ja myös sen alueelle tuodaan
täyttömaita noin 3 m:n paksuinen kerros nykyiseen maanpinnan tasoon nähden.
Kohde sijaitsee ympäristöhallinnon lu okittelemalla, yhdyskuntien vedenhankintaa varten tärkeällä (I lk) Lahden pohjavesialueella, varsina isella pohjaveden
muodostumisalueella. Vesijärven rantaan on matkaa noin 200 m.
PILAANTUMISEN AIHEUTTANEET TOIMINNAT JA AINEET
Alueen tuntumassa on ollut ennen monipuolista teollisuutta, kuten saha, kyllästämö, puusepäntehdas, lasitehdas, tulitikkutehdas, tervatehdas sekä näihin liittyvää voimalaitostoimintaa, polttoaine- ja maalivarastoja yms. Alueelle on läjitetty
myös runsaasti jätettä sekä sekalaista maa- ja kiviainesta täyttömaaksi jne. Täyttömaan joukossa on runsaasti purua ja kuorta. Niemenkadun varressa on ollut lisäksi teollisuusrata. Pilaava toiminta on todennäköisesti loppunut ennen 1980lukua.
Maaperää ovat pilanneet arseeni, kupari, PAH-yhdisteet, öljyhiilivedyt sekä dioksiinit ja furaanit.
Pilaantunutta maata on arviolta noin 4 600 m2 :n alueella yhtensä noin 13 800 m3
ktr, eli noin 27 600 t. Lievästi pilaantunutta maata on arviolta noin 4 600 m3 ktr,
eli noin 9 200 t. Voimakkaasti pilaantunutta maata on arviolta noin 9 200 m3 ktr,
eli noin 18 400 t.
TUTKIMUSTULOKSET
Tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset on esitetty ilmoituksen liitteenä olevassa
Pöyry Environment Oy:n 28.6.2007 laatimassa kunnostuksen yleissuunnitelmassa ja Pöyry Environment Oy:n 22.1.2007 päivätyissä maaperätutkimusraporteissa.
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Tutkimusten mukaan maaperä on pilaantunut koko alueella, lukuun ottamatta
kohteen itäreunaa, jonne ei ole läjitetty täyttöä. Täyttömaa-alue on pilaantunut
koko laajuudeltaan ja koko syvyydeltään, eli enimmillään noin 3,5 m:n syvyyteen. Voimakkainta pilaantuminen on purua ja kuorta sisältävissä täyttökerroksissa, joita havaittiin lähes koko kunnostusalueella, enimmillään yli 3 m:n paksuisena.
Asuinkäyttöön kaavoitetuilla tonteilla maaperän kadmium-, sinkki-, lyijy- sekä
2,3,4,6-tetra- ja pentakloorifenolipitoisuudet ylittivät lievästi kynnysarvot. Ale mmat ohjearvot ylittyivät kuparin, raskaiden öljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden
osalta. Ylemmät ohjearvot ylittyivät arseenin, kevyiden öljyhiilivetyjen sekä
dioksiinien ja furaanien osalta. PCDD/F-pitoisuus ylitti paikallisesti myös ongelmajäteraja-arvon ja POP-asetuksen raja-arvon. Maan PCDD/F-pitoisuus oli
asuintonteilla enimmillään yli 22 000 ng/kg. Arseenia oli enimmillään 190
mg/kg, öljyhiilivetyjen keskijakeita (C 10-C21 ) 1 650 mg/kg, kuparia 180 mg/kg,
raskaita öljyhiilivetyjä (C 22 -C 40 ) 1 900 mg/kg ja PAH-yhdisteitä 64 mg/kg.
Autojen pysäköintiin kaavoitetulla tontilla maaperän sinkki- ja öljyjakeiden pitoisuudet ylittävät lievästi kynnysarvot. Alempi ohjearvo ylittyi arseenin osalta.
Maan arseenipitoisuus oli enimmillään 70 mg/kg. Maan PCDD/F-pitoisuus ylitti
ylemmän ohjearvon ja paikallisesti myös ongelmajäteraja-arvon ja POPasetuksen raja-arvon. Maan PCDD/F-pitoisuus oli enimmillään 23 000 ng/kg.
Alueella on perusmaan päällä noin 1…3,5 m:n paksuinen täyttökerros, jossa on
maa-ainesten lisäksi puuperäistä jätettä, kuten purua ja kuorta. Korkeita
PCDD/F-pitoisuuksia on erityisesti täyttökerroksissa, joissa on puuperäistä jätettä. Täyttömaan seassa on myös mm. metallijätettä, tiiliä, haketta, muovia ja tuhkaa. Kohteen perus maaperä on hiekkaa ja silttiä.
Alueella on orsivettä. Orsiveden pinta on ylimmillään 1…2 m:n syvyydellä
maanpinnasta ja syvimmillään yli 3,5 m:n syvyydessä.
RISKINARVIO

Ilmoituksessa esitetyn riskitarkastelun mukaan puhdistustoimenpiteitä tässä kohteessa ohjaavat PCDD/F -yhdisteiden esiintyminen ja pitoisuudet alueella.
PCDD/F-yhdisteet ovat luonnossa erittäin vaikeasti hajoavia ja pysyviä. Mikrobiologista hajoamista ei juuri tapahdu. Puoliintumisajat ovat Suomen ympäristöolosuhteissa pitkiä ja vaihtelevat yhdisteiden välillä paljon. PCDD/F- yhdisteet
ovat erittäin niukkaliukoisia veteen ja ne sitoutuvat hyvin voimakkaasti kiintoa ineeseen ja partikkeleihin, kuten maaperän humukseen ja vedessä kiintoainekseen. Maaperässä ne kulkeutuvat hyvin huonosti. Kulkeutuminen vajoveden mukana maaperästä po hja- ja pintavesiin on erittäin vähäistä, tapahtuen vain lähinnä
partikkeleihin sitoutuneena. Kulkeutuminen maaperästä ilmaan kaasumuodossa
on hyvin vähäistä yhdisteiden huonosta haihtuvuudesta johtuen ja siirtymistä p ilaantuneesta pintamaasta ilmaan tapahtuu lähinnä vain maapartikkeleihin sitoutuneena. PCDD/F-yhdisteet ovat erittäin heikosti haihtuvia yhdisteitä, eikä niistä
hitaan hajoamisenkaan seurauksena muodostu merkittävästi haitallisia haihtuvia
yhdisteitä. Näin ollen niitä ei kulkeudu maaperästä haihtumalla rakennusten sisäilmaan. Kunnostettava alue on kerrostaloaluetta, joten alueella ei viljellä syötäviä ravintokasveja. Muita mahdollisia altistusreittejä PCDD/F-yhdisteillä asuin-
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käytössä olevilla alueilla ovat ruoansulatuselimistö (pöly, ruoka, pilaantunut
maa, juomavesi) ja suora ihokosketus pilaantuneisiin maa-aineksiin.
Kun kunnostuksen yhteydessä alueelta poistetaan orsivesipinnan yläpuoliset pilaantuneet maat joko alempaan (asuintontit) tai ylempään (pysäköintialue) ohjearvotasoon, ei pölyämistä pintamaasta tapahdu. Näin poistetaan myös suoran
ihokontaktin mahdollisuus pilaantuneisiin maa-aineksiin. Pilaantuneen maaaineksen joutuminen ruoansulatuselimistöön vahingossa tapahtuvan maan syömisen seurauksena (erityisesti pienet lapset) ei myöskään ole enää tällöin mahdollista.
Mikäli alueelle joudutaan jättämään pilaantuneita maa-aineksia vesipinnan alapuolelle, jäävät mahdolliset pilaantuneet ainekset puhtaiden täyttömaiden alle.
Rakennusteknisistä syistä ko. alueelle tehdään nykyiseen maanpinnan tasoon
nähden 3…5 m:n paksuisia täyttöjä. Näin ollen alueelle vesipinnan alle mahdollisesti jätettävät pilaantuneet maa-ainekset ovat hyvin syvällä, joten alueella asuvien ihmisten altistuminen niille on erittäin epätodennäköistä.
Pilaantuneiden maa-ainesten kaivaminen orsivesipinnan alapuolelta on teknisesti
vaikeaa ja kaivantoihin kertyvän veden käsitteleminen voi olla hankalaa. Märkien ja vettä valuvien maa-ainesten kuljettaminen kuorma-autoilla voi aiheuttaa
haitta-aineiden leviämistä ympäristöön. Vettä valuvia massoja ei myöskään oteta
vastaan sijoitusalueille tai kaatopaikoille.
PCDD/F-yhdisteet eivät liukene veteen sellaisessa määrin, että ne aiheuttaisivat
terveydellistä riskiä, vaan ne joutuvat veteen vain kiintoainekseen sitoutuneena.
Näin ollen vesipinnan alle mahdollisesti jäävät PCDD/F-pitoiset maat eivät aiheuta terveysriskiä pohjaveden välityksellä. PCDD/F-yhdisteet eivät myöskään
heikosta vesiliukoisuudesta johtuen kulkeudu liukoisessa muodossa pohjaveden
mukana laajemmalle alueelle. Alueen rakentaminen, paksut täyttömaakerrokset
ja piha-alueiden päällystäminen myös vähentävät maahan joutuvan vajoveden
määrää.
PUHDISTUKSEN TAVOITETASOT
Orsiveden pinnan yläpuolisen maa-aineksen puhdistuksen tavoitetasoiksi ilmoituksessa esitetään asuintalotonttien (AK-alue) osalta (tontit 11-13) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia koskevan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia alempia ohjearvoja ja autopaikkojen tontilla 14 (LPAalue) ylempiä ohjearvoja.
PUHDISTUSSUUNNITELMA
Puhdistussuunnitelma on esitetty ilmoituksen liitteenä olevassa Pöyry Enviro nment Oy:n 28.6.2007 laatimassa kunnostuksen yleissuunnitelmassa.
Puhdistusmenetelmä
Pilaantunut maaperä puhdistetaan massanvaihdolla. Orsivesipinnan yläpuoliset
pilaantuneet maa-ainekset ja muut jätteet kaivetaan pois ja toimitetaan pilaantuneisuuden mukaisesti jaoteltuna asianmukaisiin käsittely- ja loppusijoituspaikkoihin. Ko. tavoin erittäin voimakkaasti pilaantuneet maa-ainekset ja muut jäte-
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materiaalit käsitellään pilaantuneisuuden mukaan joko sijoittamalla kaatopaika lle tai polttamalla. Runsas orgaanisen aineen määrä voi vaikuttaa käsittely- tai sijoitusvaihtoehtoon, kuten kaatopaikkakelpoisuuteen. PCDD/F -pitoiset massat,
joiden pitoisuus ylittää POP-asetuksen raja-arvon 15 000 ng/kg, on käytännössä
hävitettävä polttamalla.
Tarvittaessa maa-aineksia voidaan välpätä, seuloa tai muuten erotella muista
jätteistä ennen käsittelyyn viemistä.
Kaivanto täytetään puhtailla maa-aineksilla tai erotellulla puhtaalla louheella,
kivellä tai seulaylitteellä.
Puhdistusaikataulu Pilaantunut maaperä on tarkoitus kunnostaa v. 2007 syyskesän ja syksyn aikana
ennen alueen rakentamista.
Puhdistustavoitteen toteaminen ja laadunvalvonta sekä tarkkailu
Kunnostustyön aloittamisesta ilmoitetaan Hämeen ympäristökeskukselle ja La hden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisesti etukäteen. Samalla
ilmoitetaan kunnostustyön valvonnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot.
Ennen kunnostamisen aloittamisesta puhdistustyöstä ja sen kestosta tiedotetaan
myös naapureille ja muille asianosaisille.
Kunnostustöitä ohjaa ja valvoo asiantunteva työmaava lvoja, jonka tehtäviin kuuluvat työnaikaisten maaperänäytteiden ottaminen ja näytteiden analysoiminen
kenttätestillä tai toimittaminen analysoitavaksi laboratorioon, eri tavoin pilaa ntuneiden massojen erottelu aikaisempien tutkimustulosten, työnaikaisten tutkimustulosten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella, kunnostuksen ohjaus niin,
etteivät eri käsittelypaikkoihin toimitettavat massat sekoitu keskenään, vastaa nottopaikkojen osoittaminen, tarvittavien pilaantuneiden maiden kuljetusten siirto- ja kuorma-asiakirjojen laatiminen ja tallentaminen, tiedottaminen viranoma isille terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta poikkeuksellisista tilanteista,
tarvittavista toimenpiteistä määrääminen esim. rankkasateen tai voimakkaan tuulen yllättäessä, jäännöspitois uusnäytteiden ottaminen sekä kirjanpito maa- ja vesinäytteiden otosta, massojen poistosta ja muista työhön liittyvistä merkityksellisistä seikoista.
Kunnostustyömaan valvoja pitää kunnostustyön aikana kirjaa pilaantuneen maaaineksen ja muun jätteen poisviennistä. Valvoja pitää kirjaa myös kunnostuksen
aikaisesta näytteenotosta (mm. näytteenottopaikat, mittausmenetelmät ja –
tulokset), eri käsittelypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haittaainepitoisuuksista, pilaantuneen maa-aineksen määristä ja sijoituskohteista sekä
siirtoasiakirjojen laadinnasta. Lisäksi puhdistettavat alueet, näytteenottopisteet ja
kaivantojen koot merkitään karttapohjalle. Yhteenveto liitetään loppuraporttiin.
Maa-alue kunnostetaan maaperätutkimusten yhteydessä saatujen analyysitulo sten perusteella sekä käyttäen apuna kenttäanalyyseja. Kaivutyön aikana puhtaat,
lievästi ja voimakkaasti pilaantuneet maa-ainekset pyritään erottelemaan toisistaan aikaisempien tutkimustulosten sekä kenttäanalyysien perusteella. Myös runsaasti orgaanista materiaalia sisältävä aines pyritään erottelemaan poistettavasta
mineraalimaa-aineksesta. Tarvittaessa voidaan ennen kaivutöiden aloittamista
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ottaa lisänäytteitä, joiden avulla rajataan kaivualueet ja pilaantuneiden massojen
laatu tarkemmin.
Koska alueella voimakkain pilaantuneisuus PCDD/F -yhdisteillä liittyy selvästi
puuperäistä jätettä (kuori ja puru) sisältäviin täyttökerroksiin, pyritään tämä materiaali kaivamaan erilleen muusta kaivumateriaalista. Materiaalien jaottelu ka ivun yhteydessä on tarpeen myös, koska runsaasti orgaanista materiaalia sisältävän pilaantuneen massan käsittely sijoituspaikassa voi olla erilaista ja erihintaista, kuin mineraaliaineksista koostuvan maa-aineksen, mm. kaatopaikkakelpo isuusmääräysten vuoksi.
Tarvittaessa pilaantuneiden alueiden laajuutta rajataan ja poistettavien maama ssojen laatua tarkennetaan kaivun aikana tehtävien analyysien ja aistinvaraisten
arvioiden (esim. väri, haju tai täyttömaan laatu) avulla. Jos kaivun aikana hava itaan alueita, joiden epäillään pilaantuneen esim. voimakkaammin tai muilla haitta-aineilla, kaivetaan sellaiset maa-ainekset erilleen ja niistä tehdään tarvittavat
tutkimukset ennen käsittelyyn tai sijoitukseen toimittamista.
Tarpeen mukaan käytetään kenttäanalysaattoreita kaivutyön ohjaamisessa. Kenttäanalysaattoria voidaan käyttää mineraaliöljyjen (esim. PetroFlag) ja metallien
(XRF-analysaattori) tutkimiseen.
Kunnostustyön laadunvalvontaa varten kaivun aikana otetaan tarpeen mukaan
kokoomanäytteitä, joiden avulla rajataan pilaantuneen maa-aineksen esiintym isen laajuus. Käytettäessä kenttäanalysaattoreita vähintään 20 % näytteistä tarkistetaan laboratoriossa menetelmän varmentamiseksi. Näytteet analysoidaan hyvälaatuisessa, akkreditoidussa laboratoriossa.
Pilaantuneisuuden vuoksi po istettavista massoista tehdään asianmukaiset kuo rma- ja siirtoasiakirjat, joista käy ilmi mm. haitta-aineet, niiden pitoisuustasot sekä maiden vastaanottopaikka.
Kunnostustöistä vastaava valvoja ilmoittaa välittömästi tilaajalle sekä Hämeen
ympäristökeskukseen ja Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille, jos
työn aikana ilmenee jotain kunnostussuunnitelmasta poikkeavaa, esim. pilaa ntumisen laajuus on odotettua suurempi, kaivun aikana alueelta löytyy odottamattomia jätteitä tai maa-aines on pilaantunut muilla haitta-aineilla kuin kunnostussuunnitelmassa on ilmoitettu. Viranomaisten kanssa sovitaan kunnostuksen jatkamisesta. Pilaantuneiden maiden kaivun yhteydessä esiin mahdollisesti tulevat
odottamattomat jäte-erät poistetaan kaivannosta jäte-erän laatu huomio iden ja
toimitetaan asianmukaiselle, voimassa olevan ympäristöluvan omaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Tarpeen mukaan selvitetään jäte-erien kaatopaikka- tai
hyötykäyttökelpoisuus.
Päätösvaiheessa kaivualueilta otetaan näytteet kaivantojen pohjilta ja reunoilta
haitta-aineiden jäännöspitoisuuksien tutkimista varten. Näytteet otetaan edustavina kokoomanäytteinä (esim. 4-5 pistettä/noin 500 m2 ) kuitenkin niin, että jokaiselta erilliseltä kaivualueelta tutkitaan vähintään yksi pohjanäyte ja kaksi re unanäytettä. Jäännösnäytteistä analysoidaan laboratoriossa haitta-aineet: metallien
(As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), kloorifenolien, PAH- ja PCDD/F-yhdisteiden sekä
mineraaliöljyjen pitoisuuksia. Mikäli kaikkia pilaantuneita maa-aineksia ei voida
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poistaa esim. kaivuteknisistä syistä (vesipinta) ja/tai pilaantuminen jatkuu kunnostettavie n tonttien ulkopuolelle, asennetaan toteutetun kaivutason merkiksi
kaivannon pohjalle ja reunoille huomioverkko tai suodatinkangas.
Maaperän puhdistuksesta tehdään töiden päätyttyä loppuraportti, joka toimitetaan Hämeen ympäristökeskukselle ja tiedoksi Lahden kaupungin ympäristö nsuojeluviranomaisille kolmen kuukauden kuluessa töiden lopettamisesta. Raporttiin kootaan mm. tiedot kaivutyön toteutuksesta, kunnostetuista alueista ja näytteenottopisteistä karttapiirustuksessa esitettyinä, kuvaus näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta ja analyysituloksista, kirjanpitotiedot poistetuista maamassoista ja analyysitulokset puhdistetun alueen jäännö spitoisuuksista. Jos kunnostustavoite ei erityisistä syistä täyty tai alueelle joud utaan jättämään haitta-ainepitoisia maa-aineksia, sisällytetään loppuraporttiin riskinarviointi.
Ympäristövaikutukset ja –haittojen ehkäisy
Ulkopuolisten henkilöiden pääsy kaivualueelle estetään. Kunnostettava alue
merkitään varoituskyltein ja lippusiimalla ja tarvittaessa aidataan.
Maa-aineksen pölyäminen kaivun ja kuormauksen aikana estetään tarvittaessa
esim. kevyellä kastelulla. Jos maata seulotaan tai maa-ainesta muuten erotellaan
kunnostusalueella, huolehditaan siitä, ettei pölyämistä tapahdu.
Poiskaivettavat maamassat kuljetetaan kunnostettavalta alueelta käsittelypaikkoihin kuorma-autoilla. Pilaantuneiden maiden kuormat peitetään asianmuka isesti kuljetuksen ajaksi. Kunnostusalueelta lähtevien autojen renkaat puhdistetaan tarvittaessa.
Pilaantuneita maamassoja saatetaan varastoida kunnostusalueella lyhytaikaisesti
laboratoriotutkimusten ajan. Tällöin estetään ma a-ainesten leviäminen ympäristöön tuulen tai veden mukana tarvittaessa esim. peittämällä varastokasat muovilla tai kostuttamalla maa-ainesta. Välivarastointi pyritään toteuttamaan asfa ltoidulla alueella tai esim. pressujen päällä. Mahdolliset välivarastoin tialueet
puhdistetaan huolellisesti varastoinnin jälkeen, ettei maa-aines pääse leviämään
tuulen mukana ympäristöön.
Vaikka kaivua ei uloteta orsivesipinnan alapuolelle, työn aikana varaudutaan
kaivannon kuivana pitämiseen ja tarvittaessa veden keräämiseen. Jos kaivantoon
kertyy vettä, otetaan vedestä tarvittaessa näyte. Näytetulosten valmistuttua vedet
johdetaan maastoon tai LV Lahti Vesi Oy:n luvalla viemäriin. Tarvittaessa vettä
voidaan käsitellä ennen maastoon tai viemäriin johtamista, esim. kiintoaineen
erotuksella tai vesi toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitus asiakirjoineen on toimitettu tiedoksi Lahden seudun ympäristöpalveluille. Asiasta on pidetty 12.6.2007 neuvottelu, johon osallistuivat Lahden kaupungin maankäytön, YIT:n ja Hämeen ympäristökeskuksen edustajat.
YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
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Hämeen ympäristökeskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksessa esitetyllä tavalla ellei määräyksissä muutoin määrätä.
Määräykset
1.

Pilaantuneen maaperän puhdistustöiden käynnistämisestä on ilmoitettava etukäteen Hämeen ympäristökeskukselle ja Lahden seudun ympäristö palveluille. Samalla on ilmoitettava puhdistustyön valvojan nimi ja yhteystiedot. Valvojan tulee
vastata työn laadunvalvonnasta.

2.

Alueen orsivesipinnan yläpuolinen maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen haitta-aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet maaperässä ovat eri
tonteilla seuraavat:
Tontit 11-13 (AK-alue) Tontti 14 (LPA-alue)
Arseeni
Kupari
PAH-yhdisteiden summa
Keskiraskaat öljyhiilivedyt (>C 10-C21)
Raskaat öljyhiilivedyt (>C21-C40)
PCDD-PCDF-PCB (WHO-TEQ)

10
150
30
300
600
100

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
ng/kg

10 mg/kg
200 mg/kg
100 mg/kg
1 000 mg/kg
2 000 mg/kg
1 500 ng/kg

3.

Käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maamassojen pitoisuudet (As,
Cu, PAH-yhdisteet, öljyhiilivedyt ja PCDD/F ) on varmistettava luotettavalla ja
edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.

4.

Alueelta poistettava pilaantunut maa on luokiteltava seuraavasti:
Tavanomainen jäte: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää
alemman ohjearvon, mutta alittaa ongelmajäteraja-arvo n
Ongelmajäte: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää ongelmajäteraja-arvo n

5.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tava nomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle ko. pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

6.

Ongelmajätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi la itokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty
vastaavan ongelmajätteen käsittely. PCDD/F-pitoiset massat, joiden pitoisuus
ylittää POP-asetuksen raja-arvon, on käsiteltävä polttamalla.

7.

Kaivanto ihin kertyvä pilaantunut vesi on toimitettava käsittelypaikkaan, jolla on
lupa vastaavan jäteveden käsittelyyn tai johdettava öljynerottimella esikäsiteltynä
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Johtamisesta jätevesiviemäriin ei saa aiheutua haittaa viemäriverkossa, jätevedenpuhdistamolla eikä ympäristössä ja jo htamisessa on noudatettava LV Lahti Vesi Oy:n ohjeita esikäsittelystä ja sen viemäriin johdettavalle jätevedelle asettamia raja-arvoja.
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8.

Maan kaivun, lastauksen, välivarastoinnin ja kuljetuksen aikaisen pölyämisen ja
muun haitta-aineiden leviämisen rajoittamiseksi tulee maata tarpeen mukaan kevyesti kostuttaa, keskeyttää kaivu kovalla tuulella, pilaantuneen maan kuormat
peittää huolellisesti kuljetusten ajaksi ja kuljetusajoneuvojen renkaat tarvittaessa
puhdistaa.
Pilaantunutta maata ei saa välivarastoida alueella välttämättömien laboratorioanalyysien edellyttämää aikaa pidempään. Pilaantuneen maan välivarastointi on
toteutettava niin, etteivät siitä aiheutuvat päästöt ilmaan ja maaperään aiheuta
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, ympäristön roskaantumista tai
muuta haittaa toiminnan vaikutuspiirissä oleville. Pilaantuneen maan ja sen sisältämien haitta-aineiden leviäminen varastointialueelta ympäristöön tulee estää.

9.

Maaperä n puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Hämeen ympäristökeskukselle ja Lahden
seudun ympäristöpalveluille kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen loppumisesta.
Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettavien ja poiskuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-aineiden pitoisuudet (As, Cu, PAHyhdisteet, öljyhiilivedyt ja PCDD/F), käsittelymenetelmät ja sijoitus/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun
alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, tiedot välivarastoinnista sekä
muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta. Loppuraportin liitteeksi tulee täyttää erillinen liitelomake (Saastuneiden
maa-alueiden kunnostus, ympäristöhallinto nro 6224). Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee lisäksi laatia siirtoasiakirjat, jotka on ongelmajätteeksi luokiteltavan
maan osalta tehtävä siten, kuin valtioneuvoston päätöksessä (659/96) säädetään.
Alueen maaperään puhdistuksen jälkeen jäävistä haitta-aineiden pitoisuuksista
(As, Cu, PAH-yhdisteet, öljyhiilivedyt ja PCDD/F) on tehtävä selvitys käyttäen
luotettavia ja edustavia näytteenotto- ja analysointimenetelmiä. Selvitys on esitettävä loppuraportissa. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on maaperään jäävistä haitta-ainepitoisuuksista esitettävä riskinarvio ja
sijainti kartalla.

Määräysten perustelut
Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (määräykset 2-8) sekä toiminnan järjestämisen (määräykset 4-8) ja
valvonnan (määräykset 1, 3 ja 9) kannalta.
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtione uvoston asetuksen (214/2007) mukaan maaperää pidetään teollisuus-, varasto- tai
liikennealueella yleensä pilaantuneena, jos haitta-aineenpitoisuus ylittää säädetyn
ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla maaperää pidetään yleensä pilaantuneena,
kun haitta-aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon. Liikennealuee lla
(LPA-alue), eli tontilla 14 on katsottu riittäväksi maaperän puhdistaminen yle mpään ohjearvotasoon. Asuinaluetonteilla 11-13 (AK-alue) maaperä on edellytetty
puhdistettavaksi alempaan ohjearvotasoon. Koska alue sijaitsee vedenhankinnan
kannalta tärkeällä pohjavesialueella ja maaperässä kohonneina pitoisuuksina to-

10

detun arseeni aiheuttama pohjavesiriski on tavanomaista suurempi alempaa ohjearvoa alhaisemmissa pitoisuuksissa, maaperän puhdistustavoitteeksi on kuitenkin arseenille asetettu pohjaveden pilaantumisriskien perusteella määritetty
SVP pv-viitearvo 10 mg/kg. Arseenin taustapitoisuus kohteessa on tutkimusten
mukaan < 8 mg/kg. Arseeni on valtioneuvoston asetuksen (214/2007) liitteessä
mainittu p-aine. Aineiden SVP pv - arvot on lueteltu maaperän pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arviointia koskevan ohjeen (ympäristöhallinnon ohjeita
2/2007) liitteessä 12/5 (määräys 2).
Ongelmajätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua
maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa
jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1128/2001) asetetut ongelmajäterajaarvot. Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan
kaivettua maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisen alemman ohjearvon ja ongelmajäteraja-arvon välissä
(määräys 4).
Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston
päätöksen (861/1997, muutos 202/2006) mukaisesti (määräys 5).
PCDD/F-yhdisteet ovat pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP-yhdisteet). Niillä
pilaantuneiden maiden käsittelyssä on otettava huomioon Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetus (805/2004/EY) pysyvistä orgaanisista yhdisteistä ja direktiivin (79/117/ETY) muuttamisesta. Asetuksessa on säädetty raja-arvopitoisuudet,
joiden ylittyessä jätteet on pääsääntöisesti käsiteltävä siten, että POP-yhdisteet
tuhotaan tai muunnetaan palautumattomasti (määräys 6).
Maaperän puhdistaminen pilaantuneella alueella ja pilaantuneen maa-aineksen
poistaminen ja toimittaminen käsiteltäväksi luvan omaavaan paikkaan voidaan
tehdä ilmoitukseen perustuen ilman ympäristölupaa, koska pilaantuneen maaperän laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on ilmoituksen liitteenä raportoiduissa tutkimuksissa riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti kä ytössä olevaa massanvaihtomenetelmää, eikä puhdistamisesta aiheudu muuta ympäristön pilaantumista tai kohtuutonta haittaa naapurustolle.
Sovelletut säännökset
Ympäristö nsuojelulaki 4, 7, 78, 96, 105 §
Ympäristönsuojeluasetus 25, 26, 27 §
Jätelaki 6, 19, 77 §
Jäteasetus 3 a §
Jätehuoltolaki 21, 32, 33, 40 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 22 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1128/2001)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (202/2006)
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Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387 /2006)
Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi.
Maksun määräytyminen
Päätöksestä peritään ympäristöministeriön asetuksen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) perusteella 946 €. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on
43 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn on käytetty 22 h.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Lahden kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala
PL 126
15141 LAHTI
saantitodistuksella

Jäljennös

Lahden seudun ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisenä)
Pöyry Environment Oy, PL 50, 01621 VANTAA

Ilmoittaminen kunnassa
Hämeen ympäristökeskus kuuluttaa tästä päätöksestä Lahden kaupungin ilmoitustaululla.
Lisätiedot

Lisätietoja antaa diplomi- insinööri Olli Valo, puh. 040 842 2685.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Valitusosoitus on liitteenä.

Osastopäällikkö,
yli-insinööri

Pirjo Mäkinen

Diplomi- insinööri

Olli Valo
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Hämeen ympäristökeskuksen päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävästä maksusta tyytymätön
saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä
perusteella muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
-asiamiehen valtakirja.
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää
myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa
(701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto -oikeus
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43; postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 010 3642611; faksi 010 3642760; aukioloaika: 8.00 – 16.15
sähköposti: vaasa.hao@om.fi

