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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Espe Oy, Kouvola
PL 64
45101 KOUVOLA

(Y-tunnus: 1832847-7)

Yhteyshenkilö:
Pentti Lahdensivu
Puh. 0400-553815
pentti.lahdensivu@espe.fi

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI
Lopetetut polttonesteiden jakelupisteet, Espe Oy
Nevantie 2
45100 KOUVOLA

Kiinteistön omistaja:
• Kiinteistön rekisteritunnus on 286-6-6029-10
Omistaja:

Espe Oy
PL 64
45101 KOUVOLA

Kiinteistö sijaitsee Kouvolassa Tornionmäen kaupunginosassa. Kiinteistöllä on Espe
Oy:n vaahtomuovitehdas. Alue on kaavoitettu tehdasalueeksi eikä sen käyttötarkoitukseen ole tulossa muutosta. Kiinteistössä on tapahtumassa omistajanvaihdos yritysjärjestelyyn liittyen.

Maaperä, pinta- ja pohjavesitiedot
Kohde sijaitsee tasolla noin +90-+93 m mpy. Maanpinta laskee alueella vähitellen etelään ja kaakkoon. Maaperätutkimusten yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella
maaperä alueella on pääosin hiekkaa. Kohteen länsipuolella Nevantien varressa pohjaveden tarkkailuputken GW12 asennuksen yhteydessä todettiin kallion olevan 2,8 metrin syvyydellä maanpinnasta ja tutkimuspisteessä S11 kallionpinta havaittiin 1,8 metrin
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syvyydessä. Kohteen eteläreunalla pohjavesipisteiden GW10 ja GW11 kohdalla kalloinpinta havaittiin 4,8-6,5 metrin syvyydellä maanpinnasta.
Kunnostuskohteen piha-alue on pääosin asfaltoitu. Alueen pintavedet johdetaan sadevesiviemäriin. Osittain pintavedet kulkeutuvat asfaltoidun alueen ulkopuolelle ja imeytyvät maaperään.
Kiinteistö sijaitsee Tornionmäen I-luokan pohjavesialueella, jossa on kaksi pohjavedenottamoa. Kunnostettavasta kohteesta itään oleva entinen Kouvolan meijerin pohjavedenottamo sijaitsee noin 1,2 km:n etäisyydellä kiinteistön rajalta. Pohjoispuolella sijaitseva Kouvolan kaupungin Viilansuon vedenottamo on noin 200 metrin päässä kiinteistön rajalta.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT
Nevantien varressa kiinteistön länsiosassa on sijainnut kuorma-autojen tankkauspiste,
jonka yhteydessä on maanalainen diesel-öljysäiliö. Tankkauspisteen toiminnan lopettamisen jälkeen maanalainen säiliö poistettiin käytöstä, puhdistettiin ja jätettiin paikoilleen. Tankkauspiste siirrettiin kiinteistön etelälaidalle vuonna 1983, jossa sijaitsi maanpäällinen dieselsäiliö. Tankkauspiste lopetettiin uudessa paikassa vuonna 1998. Kiinteistöllä sijainneista tankkauspisteistä on historiatietojen mukaan jaettu vain dieseliä.
Yksittäistä maaperää pilaavaa tapahtumaa tai vahinkoa ei ole tiedossa. Haitta-aineet
ovat päässeet maaperään todennäköisesti pitkän ajan kuluessa tankkaustoiminnan sekä
teollisen toiminnan seurauksena.
Kiinteistöllä on tehty ympäristöteknisiä maaperätutkimuksia kesällä 2007. Maaperätutkimuksessa todettiin öljyhiilivetyjakeiden C10-C21 osalta valtioneuvoston asetuksen
VNA 214/2007 ylemmän ohjearvotason ylittäviä pitoisuuksia Nevantien varrella sijainneen entisen tankkauspisteen sekä kiinteistön sisäpihalla sijainneen uudemman
tankkauspisteen alueella. Nevantien varrella sijainneen vanhan tankkauspisteen alueella
todettiin lisäksi kynnysarvon ylittävä summapitoisuus tolueenia, ksyleeniä ja etyylibentseeniä. Muissa kiinteistön alueelle tehdyissä maaperätutkimuspisteissä ei todettu
VNA 214/2007 asetuksen kynnysarvon tai alemman ohjearvotason ylityksiä.
Maaperänäytteissä todettiin seuraavat maksimipitoisuudet:
•
•

Keskitisleet, C10-C21: 4600 mg/kg (tutkimuspiste S10: 2-3 m)
Keskitisleet, C10-C21: 3550 mg/kg (tutkimuspiste S2: 0-1 m)

Alueelle asennetuista pohjaveden tarkkailuputkista (GW6-GW12) otettiin pohjavesinäytteet ympäristöteknisen tutkimuksen yhteydessä. Nevantien varrella sijainneen
tankkauspisteen alueella tarkkailuputkesta GW 12 otetussa näytteessä todettiin öljyhiilivetyjakeiden C10-C21 pitoisuus 0,04 mg/kg ja öljyhiilivetyjakeiden C22-C39 pitoisuus
0,19 mg/l sekä TVOC summapitoisuus 58,2 µg/l. Uudemman jakelupisteen alueelta
tehdaskiinteistön sisäpihalta havaintoputkesta GW 11 todettiin TVOC summapitoisuus
121.7 µg/l. molemmista havaintoputkista otetuissa näytteissä todettiin kohonneita
MTBE ja TAME pitoisuuksia ( 7-14 µg/l). Lisäksi pohjavesiputkista GW6, GW8 ja
GW11 todettiin lisäksi trikloorifluorimetaanin (freoni) kohonneita pitoisuuksia. Korkein todettu trikloorifluorimetaani pitoisuus todettiin pohjavesiputkessa GW11 otetussa
näytteessä 94,3 µg/l.
Kunnostettavalla alueella arvioidaan olevan yhteensä pilaantunutta maata noin 980
m3ktr eli noin 1600 tonnia. Pilaantuneiden alueiden yhteispinta-alaksi arvioidaan noin
330 m2.
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KUNNOSTUSSUUNNITELMA
Maaperä on tarkoitus kunnostaa Nevantien läheisyydessä sijaitsevan käytöstä poistetun
maanalaisen säiliön poiston yhteydessä sekä kiinteistön sisäpihalla sijainneen entisen
tankkauspisteen alueella. Maaperä kunnostetaan massanvaihdolla ja kunnostustyöstä
laaditaan erillinen massanvaihtoraportti. Massat toimitetaan pilaantuneisuuden asteen
mukaan käsittelykeskukseen, jolla on lupa kyseisen jätteen käsittelyyn. Alueella olevat
puhtaat asfaltit ja betonit toimitetaan hyötykäyttöön.
Puhdistustavoite
Kohde sijaitsee I-luokan pohjavesialueella, mistä syystä pilaantuneisuuden arvioinnin
perusteella kohteen maaperän puhdistustavoitteeksi esitetään alempia ohjearvoja. Kunnostettavan kiinteistön alue on kaavoitettu teollisuusalueeksi eikä alueen käyttötarkoitukseen ole tulossa muutoksia myöskään tulevaisuudessa.
Valvonta
Ulkopuolinen asiantuntija tulee vastaamaan kunnostuksen suunnittelusta, ympäristöteknisestä valvonnasta ja projektinjohtotyöstä. Kunnostustyöstä laaditaan massanvaihtoraportti noin kolmen kuukauden kuluessa kunnostuksen päättymisestä. Raportissa tullaan kuvaamaan tiedot kohteesta, kuvaus toteutetusta työstä, poistettujen maa-ainesten
määrät sijoituspaikoittain, jäännöspitoisuuskartta ja kenttä- ja laboratoriotulokset taulukoituna sekä siirtoasiakirjat ja kuormakirjanpito. Massanvaihtotyön toteuttaa erillinen
urakoitsija. Kunnostuksen arvioidaan kestävän noin 3 viikkoa. Kunnostustyö on tarkoitus toteuttaa joulukuussa 2007.
Alueelle asennetuista pohjavesiputkista otetaan vesinäytteet kunnostustyön päätyttyä.
Näytteistä analysoidaan haihtuvien yhdisteiden kokonaispitoisuus TVOC, MTBE,
TAME ja BTEX-ryhmä , klooratut yhdisteet sekä hiilivetyjakeet C10-C21 ja C22-C39.
Kohteen pohjaveden tarkkailutarve arvioidaan kunnostustyön jälkeen otettavien näytteiden perusteella.
Ympäristövaikutusten ehkäisy
Kunnostustyömaa sijaitsee osittain suljetulla teollisuusalueella, jonne ulkopuolisilta on
pääsy kielletty. Työmaa-alue aidataan ja aluetta ympäröivään aitaan kiinnitetään riittävä
määrä pilaantuneen maaperän puhdistustyöstä varoittavia kylttejä. Maaperän kunnostusta valvova ympäristötekninen asiantuntija laatii kunnostusta koskevan työsuojelusuunnitelman tai ohjeen, jota noudatetaan kunnostuksen aikana. Kunnostuksen ympäristövaikutukset kohdistuvat pääasiassa pilaantuneiden maiden käsittelyyn ja kuljetuksen ympäristövaikutuksiin. Maaperän puhdistamiseen liittyvät työt pyritään tekemään
siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta haittaa ympäristölle. Pilaantuneiden maiden kuormat
peitetään.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Lausunnot
Ilmoituksen johdosta on keskusteltu puhelimitse Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Asiasta ei katsottu tarpeelliseksi pyytää lausuntoa.
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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 Kouvolan kaupungin 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 toimenpide-alue tulee puhdistaa siten, etteivät haittaainepitoisuudet ylitä valtioneuvoston asetuksen VNA 214/2007 mukaisia
alempia ohjearvoja:
Öljyhiilivetyjen alemmat ohjearvot:
• Bensiinihiilivedyt, C5-C10:
100 mg/kg
• Keskitisleet, C10-C21:
300 mg/kg
• Raskaat jakeet, C21-C40
600 mg/kg

4.

Maaperässä olevat öljyhiilivedyt tulee puhdistaa myös vesipinnan alta, mikäli se työteknisesti on mahdollista. Kaivantoon kertyvä öljyfaasi tulee poistaa ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli haitta-aineita sisältäviä
vesiä johdetaan viemäriin, tulee siitä erikseen sopia vastaanottavan laitoksen
kanssa.

5.

Maaperässä olevat polttonesteiden jakelutoimintaan liittyvät putkistot ja
muut rakenteet on poistettava maaperästä. Polttonestesäiliöt ja putkistot on
kaasuvapautettava sekä puhdistettava ennen säiliöiden ja putkistojen poistamista. 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. Pilaantuneiden
maiden tilapäistä välivarastointia kaava-alueella tulee välttää. Mikäli pilaantuneita maita joudutaan kuitenkin työteknisistä syistä alueella tilapäisesti varastoimaan tai kuivattamaan ennen kuljetusta, tulee tällöin varmistaa etteivät
öljyhiilivedyt pääse leviämään maaperään tai ympäristöön.

7.

Maaperästä poistetut pilaantuneet maamassat tulee toimittaa käsiteltäväksi
alueelle tai laitokseen, jolla on asianmukainen lupa käsitellä ko. jätettä. Ennen kaivutöiden aloittamista tulee varmistaa pilaantuneiden maiden vastaan-
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oton järjestyminen. Pilaantuneen maan vastaanottaja on ilmoitettava ympäristökeskukselle ennen toimitusten aloittamista.
8.

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.

9.

Alueelle asennetuista pohjavesiputkista GW6 - GW12 on otettava pohjavesinäytteet kunnostustyön päätyttyä esitetyn suunnitelman mukaisesti. Mikäli kaivutyön aikana joudutaan poistamaan tarkkailuohjelmassa oleva pohjaveden havaintoputki, tulee se korvata uudella. Näytteenotto voidaan toteuttaa samanaikaisesti tehtaan hyväksytyn tarkkailuohjelman (KAS-2005-Y46-11 / A1151) näytteenoton yhteydessä keväällä 2008. Kaakkois-Suomen
ympäristökeskus tekee päätöksen tarkkailun mahdollisesta jatkamisesta tulosten valmistumisen jälkeen.

10.

Mikäli pilaantunut maa-aines ulottuu 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.

11.

Kunnostuksen loppuraportti tulee toimittaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen ja Kouvolan kaupungin 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 sijoitettavaksi 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.
Maaperän kunnostustavoitteen asettamisessa on sovellettu ympäristöhallinnon ohjetta
2/2007 maaperän ja puhdistustarpeen arvioinnista sekä valtioneuvoston asetusta VNA
214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista.

Esitetyn mukainen pohjaveden laadun seuranta katsotaan tarpeelliseksi I-luokan pohjavesialueella, jonka vettä käytetään yhdyskunnan vedenhankintaan. Näytteenotto voidaan
tehdä kertaluontoisena, mikäli pohjaveden laatu näyttää analyysien perusteella normalisoituvan. Ympäristökeskus varaa mahdollisuuden jatkaa pohjavesiseurantaa, mikäli se
katsotaan tarpeelliseksi. Tarkkailun mahdollisessa jatkamisessa huomioidaan nyt toteutettavan maaperän kunnostustyön lopputulos sekä keväällä 2008 tehtävät vesianalyysit.
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Kiinteistön alueella pohjavesiputkissa GW11 ja GW12 todettiin tutkimusten yhteydessä
kohonneita bensiinin lisäaineena käytettyjä MTBE ja TAME pitoisuuksia. Nyt puhdistettavien jakelupisteiden alueille ei ole tietojen mukaan käsitelty bensiinihiilivetyjä. Mikäli ilmoituksen tekijä haluaa osoittaa, että pohjavedestä havaitut bensiinin lisäaineet
ovat kulkeutuneet muualta, esimerkiksi läheisyydessä olevalta entiseltä Tornionmäen
Shellin tontilta, tulee yhtiön selvittää MTBE ja TAME pitoisuudet Shellin tarkkailuputkesta ja pohjaveden pinnankorkeuksien perusteelle esittää arvio niiden mahdollisesta kulkeutumisesta Espe Oy:n alueelle.
Kirjanpito-, raportointi-, ilmoittamis-, ja selvitysvelvoitteet on annettu valvonnallisista
syistä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)
Ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1387/2006)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Päätöksestä peritään suoritemaksua ympäristöministeriön päätöksen (1387/2006) mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 43 €/h. Käytetyn tuntimäärän, 16 tuntia, mukaan maksua kertyy
688 €. Maksu peritään erillisellä laskulla.

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

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Lupa- ja valvontaosaston päällikkö,
apulaisjohtaja

Esa Kleemola

Insinööri

Juha Pohjoisaho
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JAKELU

Päätös saantitodistuksella
Espe Oy, Kouvola

Jäljennös päätöksestä
Kouvolan Seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Kouvola
Suomen ympäristökeskus, sähköpostitse
LIITTEET
Karttaliite
Valitusosoitus
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Liite: Kartta puhdistettavasta alueesta

