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PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Enontekiön kunnassa Munnikurkkiossa (entinen Mun
nikurkkion rajavartioasema). Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee Enon
tekiön valtionmaalla, kiinteistö RN:o 47-893-10-1. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen
liitteenä olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydes
sä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitetta
vaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäris
tönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 2.6.2017 ja sitä on täydennetty 22.6.2017 arviolla hankkeen
vaikutuksista Käsivarren erämaan Natura-alueeseen.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MAANKÄYTTÖ, KIINTEISTÖJEN OMISTAJA
Kiinteistö ei sijaitse asemakaavoitetulla alueella eikä kaavoitustilanteeseen ole suunnit
teilla muutoksia. Voimassa olevassa Tunturi-Lapin maakuntakaavassa entinen Mun
nikurkkion rajavartioasema sijaitsee Erämaa-alueella (Se).
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Kohde sijaitsee Enontekiöllä Käsivarren erämaan Natura 2000 -alueen (FI 1300105)
itäreunalla Lätäseno-joen rannalla.
Kiinteistön omistaa Suomen valtio ja hallinnoiva viranomainen on Metsähallitus.
ILMOITETTU TOIMINTA
Munnikurkkion entinen Rajavartioasema sijaitsee Norjan vastaisella rajalla, Lätäseno
joen rannalla. Rajavartioasemalle ei ole maantieyhteyttä. Lähimmältä tieltä Kalkkoaivis
ta matkaa on noin 40 km. Päävartiorakennus on valmistunut vuonna 1957, mistä läh
tien alueella on ollut rajavartiotoimintaa miehitettynä aina vuoteen 1991 92 saakka.
Asema on lopettamisen jälkeen ollut käyttämättömänä ja kylmillään. Vuonna 1999
asema siirtyi Metsähallituksen hallintaan ja vuonna 2008 Metsähallitus teki päätöksen
aseman purkamisesta. Purkaminen on kirjattu myös vuonna 2008 vahvistettuun Käsi
varren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan.
-

Kohteessa olleet rakennukset on rantasaunaa ja maakellaria lukuun ottamatta purettu
pääsääntöisesti vuonna 2014. Paikoillaan on vielä rakennusten betoniset perustusra
kenteet. Lisäksi alueella on mm. maassa olevia kaivoja, putkijohtoja ja öljysäiliöitä.
Pihapiirissä on sijainnut yhteensä neljä rakennusta sekä maakellari, viestiasema ja ko
ta. Päärakennuksessa (vartiorakennus) on ollut kellari, ensimmäinen ja toinen kerros.
Rivitalorakennus on rakennettu 1980-luvulla ja siinä on ollut kolme (3) asuinhuoneistoa
sekä lämpökeskus-! aggregaattitilat. Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmänä on ollut vesi
keskuslämmitys ja lämmöntuotto on tapahtunut polttoöljyllä. Varastorakennuksen ra
kentamisvuosi ei ole tiedossa, mutta rakennusta on laajennettu vuonnal98l.
Rajavartioasemalla on toiminnan aikana varastoitu ja käsitelty öljyä/polttoaineita. Alu
eella on myös vanha jätteiden sijoitusalue ja oma jätevesijärjestelmä imeytyskentti
neen.
Kohteessa edelleen oleva rantasauna, vanha maakellari puretaan pois ja alueet mai
semoidaan. Lisäksi alueella oleva puhdasvesikaivo poistetaan käytöstä ja alue maise
moidaan.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Maa- ja kallioperä
Alueen maaperä on hiekkaa ja hiekkamoreenia. Maakerrosten syvyystasoja ei ole tar
kemmin selvitetty.
Pohja- ja orsivesi
Kohde sijaitsee pohjavesialueella (12047130B Lätäseno; lll-lk) siten, että rakennukset
ovat pohjavesialueen suojavyöhykkeellä ja jätealue varsinaisella pohjaveden muodos
tumisalueella. Pohjavesialueella ei ole vedenottoa eikä sellaista ole toistaiseksi suun
nitteilla. Kohteessa vartiorakennuksen ja jokirannan välissä on puhdasvesikaivo.
Alueella sijaitsevan sakokaivon vesinäytteessä on tutkimuksissa todettu öljyä. Myös
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paineviemärin tarkastuskaivon vesinäytteessä on todettu öljyä. Mahdollista on, että öl
jyistä vettä on pumpattu viemäriä pitkin imeytyskenttäalueelle. Varsinaisen pohjaveden
laatua kohteessa ei ole tutkittu.
Pintavedet
Entinen rajavartioasema sijaitsee Lätäsenon välittömässä läheisyydessä, Tornionjoen
Muonionjoen vesistöalueen (67) Poroenon alaosan (67.73) 3. jakovaiheen valuma
alueella.
HAITTA-AINETUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
Kohteessa on tehty seuraavat selvitykset, pilaantuneisuustutkim ukset ja työvaiheet
vuosina 2014-2015:
O
rakenteiden kartoitus
O
asbestikartoitus
O
kehikoksi purettujen rakenteiden polttaminen
O
palamattomien rakenteiden purku
O
rakenteiden ja maaperän pilaantuneisuuskartoitus
O
öljysäiliöiden tyhjennys ja säiliöiden poistuonti kohteesta (maassa edelleen 2
kpl säiliöitä)
Yhteenveto tutkimuksista
Rakennusten kuntoarvio
Vuonna 2004 kohteeseen tehtiin rakennusten, rakennelmien ja ympäristön kuntoarvio.
Selvityksellä dokumentoitiin alueen sen hetkinen tilanne ja tuotettiin tietoa alueen pur
kamisen ja maisemoinnin suunnittelua varten.
Pilaantuneisuustutkimukset
PBM Oy toteutti pilaantuneisuustutkimuksia kohteessa vuonna 2014. Kohteen raken
nukset oli tutkimusten toteutusvaiheessa jo purettu ja puhtaan puurunko-osat poltettu
paikalla. Kohteessa oli tutkimusvaiheessa rakennuksista ja rakennelmista jäljellä perus
tuksia ja kaksi öljysäiliötä maanalaisessa betonisuoja-altaassa.
Tehtyjen tutkimusten perusteella todettiin, että kiinteistöllä on pilaantuneisuutta, joka
vaatii toimenpiteitä. Raportissa on todettu, että kohteessa on maaperän haitta
ainepitoisuuksien lisäksi jätteitä, rakenteita ja mm. maaperässä styrox-eristetty PVC
viemäriputkilinja betonirengaskaivoineen. Tutkimusraportissa on esitetty pilaantunei
suuden määräarvio jokaisen alueen A-G osalta.
PIMA-tutkimusten yhteenveto alueittain:
Alue A
Rivitalon aggregaattihuoneessa on öljyn käsittelystä johtunutta pilaantuneisuutta, joka
on rajautunut keskiosiin huonetta. Tutkimusten perusteella on arvioitu öljyistä maata
olevan 22 t.
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Alue B
Maanalaisia säiliöitä kohteessa on 2 kpl (20 000 litran säiliöitä). Säiliöiden ympärys
hiekka on pilaantunut osittain. Lisätutkimukset tehdään kaivutyön yhteydessä. Sisäpuo
lisissa betonirakenteissa on todettu öljypitoisuutta. Tutkimusten perusteella on arvioitu
öljyistä maamassaa noin 18 tja betonia noin 73 n.
Alue C
Vanha aggregaattihuoneen perustusten päällä on säilytetty 6000 1:n polttoainesäiliötä.
Tutkimuksissa on havaittu maaperän pilaantuneisuutta. Alueilla Cl ja 02 on noin 86—
260 t pilaantunutta maata, todennäköisesti polttoöljyn pilaamaa. Pilaantuneisuuden laa
juutta ei ole saatu rajattua. Öljyistä betonia on arvioitu noin 24 t.
Alue D
Varastorakennuksessa on todettu lievää öljyhiilivetypitoisuutta. Ei viitteitä suuremmasta
öljyvahingosta.
Alue E
Päärakennuksen kiituri/huoltotallin alueella on todettu lievää pilaantuneisuutta. Öljyistä
betonia noin 3 t.
Alue F
Jätekuopissa on ylärinteen puolella todettu rakennusjätettä, alarinteen puolella mahdol
lisesti yhdyskuntajätettä. Historiatiedon mukaan jätekuopat on kaivettu käsin lapiopelil
lä. Raskasmetallipitoisuutta on todettu maaperässä olevien paristojen läheisyydessä.
Polttopaikalla maaperä on todettu öljyiseksi kahden metrin syvyyteen saakka. Kaato
paikka-alueelle on tehtävä lisätutkimuksia kunnostustyön yhteydessä. Kaatopaikan lä
heisyydessä on todettu roskanpolttopaikkoja. Kivihiilen epäpuhtaasta palamisesta jää
nyttä palamisjätöstä, joka sisälsi runsaasti arseenia. Palamisjäte raskasmetallipitoista,
mutta aineet eivät ole levinneet maaperään. Alueella oleva kivihiili on poistettava koh
teesta. Öljyistä maata on arvioitu olevan 2,5 tja jätettä noin 15 m3.
Alue G
Imeytyskenttien / lietealueiden mahdollinen öljypilaantuneisuus on selvitettävä. Sako
kaivon vesinäyte sisälsi öljyä (2g/l). Myös paineviemärin tarkastuskaivon näyte sisälsi
öljyä, minkä vuoksi viemärin purkupaikan maaperä tutkittava kaivausten yhteydessä.
Mahdollista, että öljyistä vettä pumpattu viemäriä pitkin kaatopaikalle. Tarkastuskaivoja
oli vierekkäin 2 kpl, joten selvitettävä kunnostustyön yhteydessä, mistä putkesta vesinäyte oli peräisin.
Jätealue:
Romukuoppa
Maamerkkinä on jeepin runko. Kuoppa sisältää tutkimusten perusteella rakennusjätet
tä, metalliromua, öljynsuodattimia jne, kaikkiaan arviolta 3 m3 jätettä. Maaperän pilaan
tuneisuutta ei voitu romun alta tutkia.
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Polttojäte
Palojätettä sisältävä alue, jossa pintakerroksessa on muutaman neliön alueella ras
kasmetallipitoista jätettä.
Polttopaikka
Polttojätettä, josta tunnistettavin osa on vanhan kelkan telamaton metalliosat. Muuta
man neliön alueella on metallia, lasia ja raskasmetallipitoista polttojätettä.
Muut kohteet:
Sakokaivo, hajottajapumppukaivo, jossa tutkimusten aikaan oli öljypitoista vettä noin
0,5 m3. Betonitenkaat todettiin sisäpinnalta osittain öljyiseksi.

Lisätutkimustarve:
Lisätutkimustarve on em. selvityksen mukaisesti ainakin alueilla C, F, G ja jätealueella.
Lisätutkimukset suoritetaan kunnostustoimenpiteiden yhteydessä.
Pilaantu neisuustutkimustulokset
Alue A
Rivitalon päädyn aggregaattitila. Maaperässä havaittiin pilaantuneisuutta lattialaatan al
la, lattiakaivon viereen tehdyssä pisteellä Al -0,8m THC 05-040 5400 mglkg ja pintabe
tonissa THC 05-040 2800 mglkg. Al pisteen kairaus pysähtyi 2,3 m syvyydellä kiveen
tai kallioon, missä ei havaittu enää pilaantuneisuutta.
Alue B
Maanalaiset öljysäiliöt. Säiliöissä on öljyn ja veden sekaista nestettä, toisessa 3,5 cm ja
toisessa 13 cm pohjalla. Tutkimuksessa näytteet otettiin säiliöiden ympäryshiekasta ja
säiliöiden betoniseinistä. Säiliö Bi hiekka THC 05-040 7600 mglkg, sisäseinän betoni
670 mg/kg, B2 säiliön hiekka THC 05-040 5800 mglkg, sisäseinän betoni 7600 mglkg.
Kaikissa näytteissä havaittiin pilaantuneisuutta.
Alue C
Aggregaattialusta / polttoainesäiliön laatta. Pilaantuneisuutta havaittiin pisteellä Cl, be
tonilaatassa THC C5-040 23000 mglkg ja maaperässä -1 m THC 05-040 11000 mglkg,
3m puhdas, jonka johdosta sitä rajattiin lisäpisteillä C2-C4. Pisteellä 02 vielä havaittiin
pilaantuneisuutta -1 m THC 05-040 3500 mglkg -2m puhdas, C3 ja C4 olivat puhtaita.

-

Alue 0
Varastorakennuksen tilat, missä on säilytetty ja käsitelty öljyjä / polttoaineita. Varastohuoneessa D2 havaittiin lievä pitoisuus öljyjä THC 010-040 470 mg/kg.
Alue E
Päärakennuksen kiituritalli. Maaperässä lattialaatan alla havaittiin lievää pilaantunei
suutta (THC 010-040 360 mg/kg).
Alue F
Polttopaikka ja jätealue. Lapiokoekuopissa todettiin muovia, tiiltä, minerit- asbestilevyn
paloja ja muuta rakennusjätettä. Rinteen alareunan kuopilla havaittiin enemmän nor
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maalia talousjätettä (lasia, metallia, muovia, paristoja). Koekuopista mitattiin raskasme
tallipitoisuuksia, mutta ei havaittu maaperässä ohjearvojen ylityksiä.
Öljynpolttopaikoilta, joilta löytyi pari paristoa, oli pistemäisiä hyvin pienelle alueelle
maassa sijoittuvia raskasmetallipitoisuuspiikkejä XRF- kenttämittauksessa, mm. kyn
nysatvon ylittävinä pitoisuuksina vanadiinia, kromia, nikkeliä, arseenia, kadmiumia ja
lyijyä. Alemman ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina todettiin vanadiinia, nikkeliä, sinkkiä,
arseenia, kadmiumia, antimonia ja lyijyä. Ylemmän ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina
todettiin näistä vanadiinia, kuparia, sinkkiä ja arseenia. Vaarallisen jätteen raja-arvon
ylittäviä pitoisuuksia ei todettu.
Toisella öljynpolttopaikalla on valunut maahan öljyjä, tältä n. 4 m2 alueelta otettiin ko
koomanäytteet pintakerroksesta sekä 1 m syvyydeltä. Pintanäytteessä THC C10-C40 oli
1100 mg/kg ja metrin syvyydessä oli puhdasta, kummassakaan näytteessä ei ollut
PAH-yhdisteitä.
Alue G
Jätealue / lietealue. Sakokaivosta (hajottajapumppukaivo) otetussa vesinäytteessä to
dettiin öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus C5-C40 1900 mg/l. Tarkastuskaivosta otetussa
vesinäytteessä todettiin öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus 51 mg/l. Koska em. kaivoissa
todettiin öljyä, myös imeytyskentälle on voitu pumpata öljyisiä vesiä.

Laboratoriomäärityksiä raskasmetallipitoisuuksien osalta ei tutkimusvaiheessa ole teh
ty. Maaperä-, betoni- ja vesinäytteistä on määritetty öljyhiilivetypitoisuudet laboratorios
sa, lisäksi laboratoriossa on määritetty PAH-yhdisteiden pitoisuuksia.
Pohja vesinäyfteet
Ei tutkittu
Pitoisuustarkastelu
Lähtökohdat ja vlltearvot
Maaperä
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteet on määritetty
1.6.2007 voimaan astuneessa Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007. Asetuksen mu
kaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin tulee perustua arvi
oon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta ter
veydelle ja ympäristölle. Asetuksen liitteessä on esitetty noin 50:lle maaperänsuojelun
kannalta olennaiselle haitalliselle aineelle/aineryhmälle arvioinnin apuna käytettävät
kynnys- ja/tai ohjearvot (ylempi ja alempi ohjearvo), joita voidaan käyttää pilaantunei
suuden ja kunnostustarpeen arvioinnissa, ellei riskiarvio tai viitearvotarkastelu muuta
osoita. Ohjearvojen soveltuvuus kuhunkin kohteeseen on myös tarkasteltava.
Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yh
den tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa sääde
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tyn kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi kuin
kynnysarvo. Teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muulla vastaavalla alueella maaperää
pidetään yleensä pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus
ylittää asetuksen liitteessä esitetyn ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla sovelletaan
pääsääntöisesti alempia ohjearvoja. On huomioitava, että esitetyt ohjearvot eivät ole si
tovia, vaan pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnin tulee perustua kohdekoh
taiseen riskiarvioon, jonka perusteella voidaan määrittää ohjearvoista poikkeaviakin,
tarkasteltavana olevaan kohteeseen paremmin soveltuvia, kohdekohtaisia viitearvoja.
Asetuksen mukaiset kynnys- ja ohjearvot tässä tutkimuksessa määritettyjen haittaaineiden osalta on esitetty taulukossa 1. Lähtökohtaisesti tässä kohteessa maaperän
pilaantuneisuuden viitearvoina käytetään alempia ohjearvoja.

Taulukko 1.

Arseeni (As)
Antimoni (Sb)
Kupari (Cu)
Kadmium (Cd)
Kromi (Cr)
Koboltti (Co)
Lyijy (Pb)
Sinkki (Zn)
Nikkeli (Ni)
Vanadiini(V)
Elohopea (Hg)
Antraseeni
Bentso(a)antraseeni
Bentso(a)pyreeni
Bentso(k)fluoranteeni
Fenantreeni
Fluoranteeni
Naftaleeni
PAH-yhdisteet, summa
Bentseeni
Tolueeni
Ksyleenit
Öljyjakeet(>C1o-C4o)
Öljyhiilivedyt, keskitisleet (>CIo-C21)
Öljyhiilivedyt, raskaat jakeet f>C21Cia)

VNA 214/2007

VNA 214/2007

VNA 214/2007

Kynnysarvo

Alempi ohjearvo

Ylempi ohjearvo

mg/kg
5
2
100
1
100
20
60
200
50
100
0,5
1
1
0,2
1
1
1
1
15
0,02

mg/kg
50
10
15D
10
200
100
200
250
100
150
2
5
5
2
5
5
5
5
30
0,2
5
10

mg/kg
100
50
200
20
300
250
750
400
150
250
5
15
15
15
15
15
15
15
100
1
25
50

-

-

300
-

-

-

-

300
600

1000
2000

SYKE, YO 98/2002
Vaarallisen jätteen
raja-arvo
mg/kg
1000
2500
2500
100
1000 (Ct)
1000
2500
2500
1000
10000
1000
1000
1000
100
1000
1000
1000
2500
1000
1000
10000
125000
10000
-

-

Vlitearvotarkastelu
Kohde sijaitsee pohjavesialueella (12047130B Lätäseno) siten, että rakennukset ovat
pohjavesialueen suojavyöhykkeellä ja kaatopaikka/jätealue varsinaisella pohjaveden
muodostumisalueella. Pohjavesialueella ei ole vedenottoa eikä sellaista ole toistaiseksi
suunnitteilla. Kohteessa vartiorakennuksen ja jokirannan välissä on puhdasvesikaivo.
Kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien tuotantoa, kohde toimii tulevaisuudessa virkis
tys- ja retkeilyalueena (erämaa-alue).
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VNa 214/2007 mukaisten kynnys- ja ohjearvojen voidaan katsoa soveltuvan kohteen
maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen perusarviointiin. Kohteen kunnostus
tarpeen arviointi voidaan suorittaa viitearvovertailuun perustuvalla perusarvioinnilla se
kä riskitarkastelun perusteella.

Haitta-ainepitoisuudet tutkimuskohteessa vertailuna alempaan ohjearvoon
Maaperä ja betoni
Laboratoriossa analysoitujen maanäytteiden ja betonin öljyhiilivetyjakeiden pitoisuudet,
sekä kenttämittauksessa jätemaakerroksen raskasmetallipitoisuudet ylittävät VNa
214/2007 mukaisen alemman ohjearvon, jota tässä kohteessa esitetään kunnostuksen
tavoitetasoksi.
ALUE A
Tutkimuksissa on todettu alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuutena öljyhiilivetyjä:
O
betonNaatan alla maaperässä öljyhiilivetypitoisuus 05-040 5 400 mglkg
O
betonilaatassa öljyhiilivetypitoisuus 05-040 = 2 800 mg/kg.
ALUE B
Tutkimuksissa on todettu alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuutena öljyhiilivetyjä:
O
öljysäiliöiden ympäryshiekassa öljyhiilivetypitoisuus 05-040 5 800 mglkg
O
betonilaatassa öljyhiilivetypitoisuus 05-040 7 600 mg/kg.
ALUE C
Tutkimuksissa on todettu alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuutena öljyhiilivetyjä:
O
betonilaatan alla maaperässä öljyhiilivetypitoisuus 05-040 = 11 000 mg/kg
O
betonilaatassa öljyhiilivetypitoisuus 05-040 = 26 000 mg/kg.
ALUE D
Tutkimuksissa on todettu alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuutena öljyhiilivetyjä:
O
betonilaatassa öljyhiilivetypitoisuus 05-040 = 470 mg/kg.
ALUE E
Tutkimuksissa on todettu alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuutena öljyhiilivetyjä:
O
betonilaatan alla maaperässä öljyhiilivetypitoisuus C5-C4o = 360 mg/kg.
ALUE F
Tutkimuksissa on todettu alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuutena öljyhiilivetyjä ja
raskasmetalleja:
O
maaperässä öljyhiilivetypitoisuus 05-040 1 lOOmg/kg
O
jäteketroksessa kynnys- ja ohjearvot ylittäviä raskasmetallipitoisuuksia
XRFkenttämittauksessa.
Pohjavesi
Kohteen pohjavedestä ei ole otettu näytettä.
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Vesi
Sakokaivosta ja tarkastuskaivosta otetuissa vesinäytteissä todettiin öljypitoisuudet 51
1900 mg/l.

—

Haitta-aineiden kokonaismäärät

Maaperän pilaantuneisuus
Tutkimuksessa kaikilla alueilla (A-F) todettiin sellaisia öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, jotka
aiheuttavat maaperän luokittelun pilaantuneeksi (alemman ohjearvon ylittäviä haitta
ainepitoisuuksia). Lisäksi pilaantuneisuutta todettiin betonirakenteissa ja alueella sako
kaivon ja tarkastuskaivon vedessä. Tutkimusten perusteella arvioidut maa-, betoni- ja
jätejakeiden määrät (m3) on esitetty taulukossa 2. Arviot perustuvat kohteesta tois
taiseksi olevaan tutkimustietoon ja määrät tarkentuvat kunnostustöiden aikana.
Taulukko 2.
TUTKIMUSALUE

A
B
C
D
E
F
G
Romukuoppa
Polttopaikka
YHTEENSÄ

BET0NI
(soveltuvuus
MARA menettelyyn
selvitetään
lisätutkim u ksi n)

JÄTETTÄ
(lajittelu
ja
pois
kuljetus)

BETONI
ÖUY
<10 000
>10 000
(pois
kuljetus)

PURKUBETONI
yht.

PIMA
MAA
<VNa
Y0
(pois
kuljetus

PIMA
MAA
>VNa
YO
(pois
kuljetus)

PIMA
yht.

m3
16
30

m3

-

m
26
60
11
26
16

m3
13
10
120

m3
6
10
24

m3
19
20

-

m3
10
30
11
2

-

-

-

-

-

-

25
16
-

-

-

15
-

-

-

-

87

3
2
20

-

2
15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

140

160

40

-

-

144

2
15

-

200

Pilaantuneiden maamassojen, alueella olevan jätteen ja purettavan betonin kokonais
määräarvio on kohteessa tehtyjen tutkimusten perusteella seuraava:
O
öljyinen maa noin 200 t
O
jäte noin 20 t
O
öljyinen betoni noin 80 t
O
purettava betoni (lisätutkimus, MARA- menettely) noin 200 t
Lopullinen massamäärä varmistuu kunnostustyön yhteydessä tehtävien lisätutkimusten
ja pilaantuneisuuden laajuuden selvittämisen perusteella.
KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET
Riskinarvio

Kohteessa tehdyn tutkimuksen perusteella alueen maaperässä sellaisia öljyhiilivetyjen
ja vähemmässä määrin raskasmetallien pitoisuuksia, jotka aiheuttavat maaperän luokit
telun pilaantuneeksi. Seuraavassa on esitetty kohdekohtainen arvio maaperän pilaan
tuneisuuden aiheuttamista riskeistä.
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Raja ukset

Maaperätutkimuksen haitta-ainepitoisuuksien vertailun perusteella kohteen maaperäs
sä ja betonirakenteissa esiintyy VNa:ssa 214/2007 esitettyjen haitta-ainekohtaisten
kynnys- ja ohjearvojen ylittäviä öljyhiilivetyjen (kevyet, keskiraskaat ja raskaat jakeet)
pitoisuuksia.
Pilaantuneisuus sijoittuu pääsääntöisesti betonilaattoihin, öljysäiliöbunkkerin täyttö
hiekkaan sekä betonilaattojen alapuoliseen maaperään noin 0,8 1 metrin syvyydelle
betonilaattojen alapuolella. Alueilla B ja 0 maaperän pilaantuneisuuden laajuudessa on
eniten epävarmuutta ja lopullinen laajuus selviääkin kunnostustyön yhteydessä. Maa
perä on hiekkaista, joten mahdollista on, että pilaantuneisuus on arvioitua syvemmällä
(1-3m).
—

Polttopaikalla ja jätealueella pilaantuneisuuden laajuus selvitetään kunnostustyön yh
teydessä, samoin kuin imeytyskenttäalueella (alueet F ja G).
Kriittisten aineiden valinta

Maaperä- ja betoninäytteistä tehtyjen analyysien perusteella kohteen maaperässä
esiintyy selvästi kohonneina pitoisuuksina keskiraskaita ja raskaita öljyhiilivetyjakeita.
Muiden öljyhiilivetyjen sekä PAH-yhdisteiden pitoisuudet olivat alhaisia. Jätealueen pin
tamaassa esiintyy pistemäisesti myös kohonneita raskasmetallien pitoisuuksia, mutta
riskien kannalta öljyhiilivedyt ovat tässä kohteessa olennainen haitta-aineryhmä.
Leviämisen arviointi

Tutkimusten perusteella kohonneita öljyhiilivetyjakeita sisältävät maa-ainekset sijoittu
vat pääosin alueella sijainneiden rakennusten betonisen lattialaatan alapuolelle. Koh
teessa on ollut polttoöljyn käsittelyä, sekä varastointia ja betonilaatalle päässyt öljy on
imeytynyt betonilaattarakenteeseen, sekä valunut myös laatan alapuolisen maaperään.
Pilaantuneisuutta ei tehdyillä tutkimuksilla ole saatu kaikilta osin todennettua tai rajat
tua. Pilaantuneisuuden lopullinen laajuus tarkennetaan maaperän kunnostustöiden yh
teydessä.
Kiinteistöllä ei enää varastoida polttonesteitä, eikä päästöä maaperään ja haittaaineiden leviämistä vapaana öljytuotteena siten enää tapahdu.
Altistuksen arviointi

Altistumisen arvioinnissa on tarkasteltu seuraavia altistumismahdollisuuksia:
kemikaalin haihtuminen ilmaan, altistuminen ilman kautta
O
O
suora ihokosketus
O
suora tai välillinen altistuminen suun kautta
O
suora altistuminen pinta- ja pohjaveden välityksellä (juomavesi, pesuvesi, uima
vesi) ja vaikutus ulkopuoliseen ympäristöön vesien välityksellä
välillinen altistus talousveden välityksellä (suihkuvesi, kasteluvesi)
O
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Kemikaalin haihtuminen ilmaan, altistuminen ilman kautta
Kohonneita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia sisältävät maa-ainekset sijaitsevat pääosin be
tonilaatan alla ja säiliövaraston sisällä, jolloin haitta-aineiden haihtumista ilmaan ei ta
pahdu. Pintamaakerroksessa, betonilaatoissa ja laatan alapuolisessa maaperässä to
detut hiilivedyt ovat pääosin keskitisleitä ja raskaita öljyjakeita, joiden haihtuminen il
maan ei ole merkittävää. Kohteen maaperästä ei siten haihdu siinä määrin öljyhiilivety
jä, että ohikulkijat tai alueella oleskelevat altistuisivat haitallisessa määrin kyseisille yh
disteille.
Haitta-aineiden haihtuminen ilmaan on mahdollista ja todennäköistäkin kohteessa teh
tävien kunnostustoimenpiteiden (kaivutyö) yhteydessä. Pilaantuneen maan kunnostus
työssä työntekijät käyttävät tarvittaessa hengityssuojainta, jolla estetään altistuminen
hengitysilman kautta. Kaivannosta ei kaivutyön aikana haihdu öljyhiilivetyjä siinä mää
rin, että satunnaiset ohikulkijat altistuisivat haitallisessa määrin kyseisille yhdisteille.
Välittyminen huoneilmaan
Kohdekiinteistöllä ei ole asuinkäytössä olevia rakennuksia. Vanha rantasaunarakennus
on satunnaisesti käytössä. Näin ollen öljyhiilivetyjen välittymistä huoneilmaan ja altis
tumista (huomioiden myös edellä mainittu rakennuksen käyttö) sitä kautta ei arvioida
tapahtuvan.
Suora ihokosketus
Pilaantuneet maakerrokset sijaitsevat pääosin betonilaattojen ja puhtaiden pintamaa
kerrosten alla. Betonilaatat ovat osittain öljyisiä. Altistuminen betonin ja maaperän hait
ta-aineille on suoran ihokosketuksen välityksellä mahdollista ainoastaan pilaantuneella
alueella mahdollisesti suoritettavien purku- ja kaivutöiden yhteydessä. Pilaantuneen
maaperän, pilaantuneiden rakenteiden, sekä jätteen käsittelyn aikana käytetään suojavaatteita (suojakäsineet, työvaatteet, öljyn kestävät jalkineet), jolloin minimoidaan riski
ihoaltistumiselle.
Suora tai välillinen altistuminen suun kautta
Suun kautta altistumisen riski on nykytilassa kohdekiinteistöllä olematon. Altistuminen
on mahdollista kohteessa mahdollisesti suoritettavien kaivutöiden aikana. Alueella
työskentelevät henkilöt osaavat suojautua haittavaikutuksilta. Pilaantuneella alueella ei
harjoiteta ravintokasvien viljelyä, jolloin välillistä altistumista suun kautta ei myöskään
tapahdu.
Suora altistuminen pinta-ja pohja veden välityksellä
Kiinteistöllä on oma puhdasvesikaivo. Kaivoveden laatua ei ole tutkittu. Koska kohde
kiinteistöllä olevat rakennukset on purettu ja toiminta päättynyt, on veden käyttö erityi
sesti talousvetenä kohteessa loppunut. Edellä mainituin perustein suoraa altistumista
taousveden välityksellä ei tapahdu.
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Kohdekiinteistö sijaitse pintavesistön (Lätäseno) varrella. Pintavesistön pilaantunei
suutta ei ole tutkittu. Altistumismahdollisuutta ei voida ennen kunnostustyön yhteydes
sä tehtäviä lisätutkimuksia kokonaan sulkea pois.
Välillinen altistuminen talousveden välityksellä

Talousvesikaivo ei ole käytössä. Kunnostustyön yhteydessä talousvesikaivo on suosi
teltavaa täyttää puhtaalla maa-aineksella ja poistaa käytöstä lopullisesti. Ennen em.
toimenpiteitä kaivovedestä otetaan vesinäyte.
Johtopäätökset

Kohteessa on todettu kohonneita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Edellä esitetyn VNa
214/2007 mukaisen riskitarkastelun perusteella kohteessa on olemassa riski haitta
aineille altistumiselle hengityksen, suoran ihokosketuksen tai suun kautta lähinnä, mi
käli pilaantuneella alueella suoritetaan kaivutöitä. Lisäksi on olemassa riski haittaaineiden leviämiselle ympäristöön vajovesien mukana. On myös mahdollisuus, että
haitta-aineet ovat levinneet tai leviävät pinta- ja pohjaveteen. On myös huomioitava, et
tä kontrolloimattomat kaivutyöt saattavat aiheuttaa pilaantuneen maa-aineksen leviä
mistä ympäristöön.
Epävarmuustarkastelu

Kohteesta on tutkittu tiedossa olevat mahdolliset riskialueet sijoittamalla näytepisteet
mahdollisten päästölähteiden kohdalle. Hivenen epävarmuutta liittyy pilaantuneisuuden
laajuuteen mm. syvyyssuunnassa. Alueella maaperä on hiekkaista, joten on mahdollis
ta, että pilaantuneisuus on levinnyt syvyyssuunnassa arvioitua syvemmälle. Näytteen
otto on tehty kevyellä kalustolla ja esim. kairavaunua tai kaivinkonetta ei tutkimusai
kaan ole ollut käytettävissä.
Pilaantuneisuuden lopullinen rajaus varmistuu maaperän kunnostustöiden yhteydessä.
Yhteenveto

Kohteen riskitarkasteluun riittää edellä kuvattu perusarviointi, eikä tarkennetulle riskin
arvioinnille ole tarvetta. Riskitarkastelun perusteella VNa 214/2007 mukaisten ohjear
vojen käytölle kunnostuksen viitearvoina ei ole esteitä.
Kunnostustarve
Tutkimusten perusteella kohteen maaperässä on keskiraskailla ja raskailla öljyhiilivety
jakeilla sekä vähäisessä määrin raskasmetalleilla pilaantuneita maa-aineksia. Maape
rässä on myös jätettä alueella olevalla vanhalla jätealueella. Rakennusten betoniperus
tukset ovat osittain pilaantuneet ja tutkimuksissa on todettu öljyhiilivetyjakeita. Betonia
tutkitaan vielä liukoisuuksien osalta ja tarkastellaan mahdollisuutta betonien hyödyntä
miselle kohteessa.
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Leviämis- ja altistumisriskin sekä pilaantuneisuudesta johtuvan kohteen maankäytön
sekä maaperän käsittelyn rajoituksen poistamiseksi kohteen maaperä esitetään kun
nostettavaksi.
Kun nostustavoitteet
Alueen jälkihoitotöiden suunnittelussa on huomioitava kohteen erityispiirteet, erityisesti
sen syrjäinen sijainti ja sijoittuminen erämaa-alueelle. Jälkihoitotoimenpiteiden lähtö
kohtana on saattaa alue tilaan, josta ei aiheudu ympäristö- eikä terveyshaittaa, eikä
haittaa alueen ekosysteemille.
Kunnostuksen tavoitteena on poistaa alueelta maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuus
yliifää VNa:n 214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason. Lisäksi tavoitteena on pois
taa alueelta kaikki jätteet, lukuun ottamatta mahdollisesti maarakentamisessa hyödyn
nettävää siihen soveltuvaa betonia. Puhtaan betonin hyödyntäminen ratkaistaan MA
RA- ilmoituksen edellyttämillä perusteilla erillisenä työvaiheena.
Maaperään jäävät haitta-aineet ja käyttärajoitteet
Kunnostustavoitteen mukaisesti alueelle ei jää maa-ainesta, josta aiheutuisi ympäristötai terveyshaittaa tulevaisuudessa.
Kunnostustyö pyritään suorittamaan siten, että alueelle ei jää käyttörajoitteita.

KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS JA TYÖJÄRJESTYS
Kohteen erityispiirteet
Erityispiirteitä ovat alueen luontoarvot (erämaa-alue) sekä syrjäinen sijainti. Kohtee
seen kulkeminen tapahtuu maastossa olevaa mönkijäreittiä pitkin. Kohteessa työsken
neltäessä on vältettävä turhien jälkien jättämistä ja kiinnitettävä huomiota työmaan en
nakkosuunnitteluun ja toteuttamiseen työmaan edetessä. Kohteesta poiskuljetettavien
massojen siirtoajankohta on talviaika, jolloin maa on jäässä ja mahdolliset koneiden ai
heuttamat painaumat ja vauriot maapohjalle voidaan minimoida. Kunnostustyön päätyt
tyä alue jää ns. luonnontilaiseksi, maanpinnan muodoiltaan ja yleisilmeeltään ympäröi
vään maisemaan soveltuvaksi. Alueelle ei jää pysyvää tieyhteyttä.
Kunnostusmenetelmän valinta
Kunnostusmenetelmänä käytetään massanvaihtoa, jossa pilaantuneet maat ja jätteet
poistetaan ja toimitetaan muualle käsiteltäviksi. Kulkuyhteys alueelle tapahtuu reittiä
Vuosku Kalkkoaivi Munnikurkkio, jonka kokonaispituus on 50 55 km. Ko. reitti on
Kalkkoaiviin saakka mahdollista kulkea ajoneuvoilla, mutta Kalkkoaivista Munnikurkki
oon on vain mönkijäreitti.
—

—

—

Kohteeseen viedään kesäaikana (sulamaa) kaivinkone- ja kuormaajakalustoa. Kunnos
tustyössä poistettava massat kuljetetaan kohteesta pois talviaikana, kun maa jäässä.
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Kohteeseen ei tehdä tiepohjan parantamistoimenpiteitä, eikä tiereittiä mikä mahdollis
taisi tulevaisuudessakaan muun kuin mönkijä tai moottorikelkkaliikenteen.
Kunnostustyön valmistumisen jälkeen kunnostettu alue maisemoidaan vastaamaan
ympäröivää maan pinnan muotoilua. Täyttöihin ja muotoiluihin käytetään alueelta saa
tavilla olevaa maa-ainesta. Kaikki ylimääräinen (poistettava) maa, jäte ja rakenteet tuo
daan kohteesta pois.
Alueen kunnostus esitetään toteutettavaksi seuraa ym periaattein:
pilaantunut maaperä
O
kunnostus kaivamalla siten, että maaperän jäännöspitoisuudet aUttavat VNa
214/2007 mukaiset aiemmat ohjearvot
betoniset rakenteet
O
betoniset rakenteet puretaan ja jaotellaan haitta-ainepitoisuuksien (öljy) mukai
sesti kolmeen eri jakeeseen (<500 mglkg; 500-10000 mg/kg; >10000 mglkg)
purkubetonien käsittely esitetty jäljempänä
O
jätealueet
alueella olevat jätekuopat kaivetaan ja jätteet/jätettä sisältävä maa käsitellään
O
siten, että mahdollinen hyödyntämiskelpoinen jäte (esim. metalli) erotellaan
omiksi jakeikseen
O
jätteiden/jätettä sisältävän maan käsittely esitetty jäljempänä
öljysäiliöt
O
kohteessa maaperässä edelleen olevat 20 m3:n öljysäiliöt nostetaan ylös
O
säiliöitä voidaan tarvittaessa hyödyntää kohteen kunnostustoimenpiteissä mah
dollisesti syntyvien haitta-ainepitoisten vesien varastoinnissa ja käsittelyssä
O
työn lopuksi säiliöt toimitetaan pois kohteesta
pilaantuneiden maiden käsittelyt
O
maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuus ylittää VNa:n 2014/2007 mukaisen
aiemman ohjearvon, toimitetaan pois kohteesta luvanvaraiseen laitokseen käsi
teltäviksi
maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuus auttaa VNa:n 2014/2007 mukaisen
O
alemman ohjearvon, jätetään paikoilleen, tai käytetään kaivantojen täyttöön
purkubetonien käsittelyt
pilaantumattomat betonit hyödynnetään pulveroituna alle 150 mm:n palakokoon
O
alueelle rakennettavan helikopterin varalaskeutumispaikan rakenteessa (erilli
sen MARA-ilmoituksen mukaisesti)
betonit, joiden öljypitoisuus ylittää tason 500 mg/kg, toimitetaan pois kohteesta
O
luvanvaraiseen laitokseen käsiteltäviksi
muiden jäifeiden käsittelyt
kierrätettävät materiaalit (lähinnä metalli) sekä mahdolliset vaaralliset jätteet
O
(kuten akut yms.) toimitetaan pois kohteesta luvanvaraiseen laitokseen käsitel
täviksi
-

-

-

-

-

-

-

Toimenpiteet tutkimusalueittain
Alue A, Rivitalon aggregaattitlla:
poistetaan öljyinen betoni
-
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-

-

-

-

erotellaan puhdas, hyödynnettävä betoni
poistetaan öljyinen maa-aines
kunnostuksen tavoitetaso VNA alempiohjearvotaso
kaivanto täytetään puhtaalla maa-aineksella

Alue B, ÖUysäiiätlla:
poistetaan öljysäiliöt
öljyinen betoni poistetaan
erotellaan puhdas, hyödynnettävä betoni
poistetaan öljyinen maa-aines
kunnostuksen tavoitetaso VNA alem piohjearvotaso
kaivanto täytetään puhtaalla maa-aineksella
-

-

-

-

-

-

Alueiden A ja B välinen putkilinja kaivetaan auki ja poistetaan putket, sekä mahdollises
ti öljyinen maa-aines.
Maassa oleva lämpöjohtolinja-alue tarkastetaan maaperän osalta ja jos pilaantunei
suutta ei todeta, jätetään putkilinja maahan.
Alue C, Vanha aggregaattihuone:
öljyinen betoni poistetaan
erotellaan puhdas, hyödynnettävä betoni
poistetaan öljyinen maa-aines
kunnostuksen tavoitetaso VNA:n 214/2007 mukainen alempi ohjearvotaso
kaivanto täytetään puhtaalla maa-aineksella
-

-

-

-

-

Alue D, Vanha aggregaattihuone:
betoni poistetaan
erotellaan puhdas hyödynnettävä betoni
tarkastetaan maaperän tila
-

-

-

Alue E, Kiituri/huoltohalli:
betoni poistetaan
erotellaan puhdas hyödynnettävä betoni
tarkastetaan maaperän tila
kunnostuksen tavoitetaso VNA:n 214/2007 mukainen alempi ohjearvotaso
-

-

-

-

Vartiorakennus:
maanpäällä näkyvän sokkelirakenteen ja lattialaatan purkaminen
kellarikerroksen purkaminen
erotellaan puhdas hyödynnettävä betoni

-

-

-

Alue G, Imeytyskenttä/lietealueet:
alueella olevat kaivot poistetaan
erotellaan puhdas hyödynnettävä betoni
tarkastetaan maaperän tila kaivojen alueella
imeytyskenttäalueen tutkimus ja maaperän tilan tarkastus, sekä tarvittaessa kunnos
tus
-

-

-

-
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-

kunnostuksen tavoitetaso VNA:n 214/2007 mukainen alempi ohjearvotaso

Alue F, jätealue:
jätteen ja jätteensekaisen maa-aineksen poisto
maaperän kunnostus tarvittaessa
kunnostuksen tavoitetaso VNA:n 214/2007 mukainen alempi ohjearvotaso
-

-

-

Täydentävät tutkimukset ja lausunnot

Kohteessa tehdään täydentäviä lisätutkimuksia betonirakenteiden osalta kesäkuussa
2017 ja maaperässä olevan pilaantuneisuuden laajuuden kartoittamiseksi kunnostus
toimenpiteiden yhteydessä syksyllä 2017.
Betonirakenteiden tutkimustulosten perusteella tehdään päätös MARA- ilmoituksen te
kemisestä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Työjärjestys

Kunnostustyövaiheet kohteessa suunnitellaan niin, etteivät haitta-aineet leviä kunnos
tustyömaan ulkopuolelle. Kaivannot täytetään pilaantumattomilla, kohteesta kaivetuilla
maa-aineksilla. Kaivantoalueiden viimeistelyyn käytetään tarvittaessa lähialueella ole
via puhtaita maamassoja, joita voidaan ottaa sopivista maaston kohdista, huomioiden
kuitenkin, ettei alueelle saa jäädä ylimääräisiä kaivantoja ja kuoppia.
Kaivantojen täytöt tiivistetään kaivinkoneella riittävän ohuina kerroksina. Työmaatoi
minnotja työtavat järjestetään niin, että maa-ainesten siirto työmaan sisällä on mahdol
lisimman vähäistä, kuitenkin huomioiden valvojan tekemät mittaukset ja jaottelut pilaan
tumattomiin ja pilaantuneisiin massoihin.
Vaihe 1
Kohteessa olevat betoniperustusrakenteet puretaan ja lajitellaan pilaantuneisuuden pe
rusteella. Ns. puhdas betoni lajitellaan eri kasaan ja pulveroidaan kohteessa, mikäli
MARA- ilmoituksella betoni voidaan hyödyntää kohteeseen rakennettavassa HEKO
kentässä.
Vaihe 2
Pilaantuneiden maamassojen kaivu toteutetaan lajittelevana kaivuna, jossa kohteessa
tehtyjen tutkimusten ja kaivutyön yhteydessä tehtävien kenttämittausten perusteella
kaivutyötä ohjataan ja maamassat kaivetaan eri kasoihin. Kunnostustavoitteen alittava
ylijäämämaa käytetään valmiiden kaivantojen täyttömaana ja maisemoinnissa.
Vaihe 3
Jäte- ja imeytyskenttäalueella tehdään pilaantuneisuuden laajuuden kartoitus. Jätealu
eelta seulotaan ja lajitellaan eri jätelajikkeet poiskuljetusta varten eri kasoihin.
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Vaihe 4
Alueelta puretut rakenteet ja poiskaivetut maamassat, sekä jätteet välivarastoidaan
alueelle odottamaan poiskuljetusta. Varastoitava massa suojataan säänkestävällä suo
japeitteellä.
Vaihe 5
Kunnostustyön päätteeksi tehdään koko työalueen siivous ja maisemointi. Lopputulok
sena kunnostustyöalue on maanpinnan muodoiltaan ja yleisvaikutelmaltaan ympäröl
vään maisemaan sulautuva. Kohteessa pidetään tarvittaessa loppukatselmus.
Vaihe 6
Kunnostustyöalueelle välivarastoitujen massojen poiskuljetus Vuoskuun, kuormausalu
eelle tapahtuu syksyllä, loka- marraskuussa 2017. Välivarastoalueen siivous tehdään
tämän työvaiheen päätteeksi.
Vaihe 7
Vuoskusta massojen kuljetus vastaanottopaikkoihin toteutetaan kasettirekka-autoilla.
Massat kuljetetaan alustavasti seuraaviin luvan omaaviin käsittelylaitoksiin:
O
öljyisten maamassojen kuljetus Savaterralle Kemiin
O
öljyisen betonin kuljetus Savaterralle Kemiin
O
kaatopaikkakelpoisen betonin kuljetus (tarvittaessa) Kuusamon kaupungin jäte
keskukseen
O
jätteen kuljetus Lapecolle Kittilään
.

Vaihe 8
Kohteessa tehtävien purku-, lajittelu ja massanvaihdon kesto arvioidaan olevan noin
kaksi viikkoa. Massojen poiskuljetuksen kestoon vaikuttaa kuljetuskaluston määrä.
Kunnostustyön kokonaiskestoksi kaikkine työvaiheineen arvioidaan neljä viikkoa. Kun
kunnostustyö on valmis, koko hankkeesta laaditaan valvojan toimesta loppuraportti, jo
ka toimitetaan Lapin ELY -keskukselle, Enontekiön kunnan ympäristöviranomaiselle,
sekä asianosaisille.
Maa-ainesten ja vesien käsittely

Massanvaihdolla poistettavat maamassat, jäte ja pilaantuneet rakenteet läjitetään alu
eella omiin välivarastokasoihin ja suojataan sateelta peitteillä. Kaikki poiskuljetettavat
massat toimitetaan olosuhteiden salliessa (talviaikana) hyväksytylle jätteenkäsittelylai
tokselle, mikä ilmoitetaan ennen kunnostustyön aloittamista ympäristöviranomaisille.
Pilaantuneen maan käsittelyssä huomioidaan työ- ja ympäristönsuojelulliset seikat.
Tiekuljetuksen ajaksi kuormat peitetään.
Massanvaihdon aikana kaivanto pidetään tarvittaessa kuivana pumppaamalla sinne
kertynyt vesi uppopumpulla öljyneroffimen kautta kaivualueen ulkopuoliseen maastoon.
Kaivantoon mahdollisesti kertyvästä vedestä otetaan näyte, josta analysoidaan C10C40- hiilivetypitoisuudet. Tämän jälkeen näytteitä otetaan tarpeen mukaan. Näytteen
otosta vastaa valvoja.
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Jätteiden käsittely
Jätteet kuljetetaan luvan ko. jätteen käsittelyyn omaaviin käsittelypaikkoihin. Veden kä
sittelyssä mahdollisesti syntyvä öljypitoinen sakka toimitetaan luvanvaraiseen vastaan
ottopaikkaan pilaantuneiden maa-ainesten mukana.
Ku Ijetu kset
Kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset, rakenteet ja jäte kuljetetaan Munnikurkkiosta
dumppereilla Vuoskuun, päätien varteen, josta massat kuormataan kasettirekkoihin ja
toimitetaan hyväksyttyihin ja luvailisiin vastaanottopaikkoihin. Maantiekuljetuksen ajaksi
kuormat ovat peitettyinä kuormapeitteiliä. Kuormien mukana toimitetaan valvojan laati
mat pilaantuneen maan siirtoasiakirjat. Vastaanottopaikat ilmoitetaan valvovaile viran
omaiselle ennen kuljetusten aloittamista.
Varastointi
Pilaantumattomat maa-ainekset varastoidaan kiinteistöilä ja käytetään kaivantojen täyt
töön. Lähtökohtaisesti alueelta poistettavaa öljyistä maata ja betonia sekä jätteitä ei
voida kuljettaa pois kaivu-urakan yhteydessä, vaan ne välivarastoidaan talvikaudeila
toteutettavaa kuljetusta varten alueella. Välivarastoalueen pohjalle asennetaan kaksin
kertainen rakennusmuovi ja varastoitava materiaali peitetään sään- ja olosuhteet kes
tävällä pressulla.
Työnaikaisten riskien hallinta
Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään varoituskyltein ja huomionauhoin sekä
tarvittaessa aitauksin. Tarvittaessa kaivettavaa maata kostutetaan pölyämisen estä
miseksi. Haitta-aineiden leviäminen ympäristöön väitetään estämällä autojen tarpeeton
liikkuminen pilaantuneelia alueella ja peillämäilä kuormat.
Pilaantuneiden maiden kaivutyö toteutetaan siten, että maa-aineksia ei levitetä kaivun
aikana puhtaalle alueelle. Kaivantoihin mahdollisesti kertyvää öijyistä vettä ei johdeta
puhdistamaifomana maastoon, vaan se käsitellään.
Kunnostustyöaiueella väitetään turhaa liikkumista alueilla joissa ei purku- tai kaivutoi
menpiteitä tehdä. Massojen poiskuijetus kohteesta tehdään taiviaikana, jolloin voidaan
minimoida maastoon aiheutuvat jäljet.

MAA-AINESTEN JA BETONIN HYÖDYNTÄMINEN KOHTEESSA
Hyödynnettävät maa-ainekset
Piiaantuneen maan kaivun yhteydessä joudutaan kaivamaan ylös myös piiaantumat
tornia maa-aineksia. Kunnostuksen tavoitetason auttavat kaivumaa-ainekset hyödynne
tään kaivannon täytössä piiaantuneen maan kaivun päätyttyä, kuitenkin siten, että mi
käli hyödynnettävissä maa-aineksissa esiintyy kynnysarvotason yiittäviä haitta
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ainepitoisuuksia, niitä ei sijoiteta pohjavesivyöhykkeeseen eikä 0,5 m lähemmäksi
maanpintaa. Lopulliset hyödyntämissyvyydet selviävät pilaantuneen maan kaivun pää
tyttyä ja kaivantojen syvyyksien varmistuttua ja ne dokumentoidaan kunnostuksen lop
puraporttiin. Pilaantumattomia maa-aineksia käytetään myös peittomaakerroksena alu
eelle suunnitellun HEKO- kentän rakentamisessa.
Hyödynneifävät betonirakenteet

Arvioidulla käytettävissä olevan ns. MARA-kelpoisen betonin määrällä tehtävän heli
kopterikentän koko on noin 13 m x 13 m ja kenttään käytettävän betonikerroksen pak
suus 0,5 m. Kentän alue leikataan ja tasataan. Rakenteessa hyödynnettävät betonit
pulveroidaan alle 150 mm palakokoon ja niistä poistetaan raudat. Purkubetonista teh
dään 0,5 m:n paksuinen kantava kerros, joka verhoillaan vähintään 0,1 m:n kivennäis
maakerroksella, jossa käytetään alueelta saatavilla olevaa maa-ainesta.
Betonin osalta tehdään lisätutkimuksia ja MARA- ilmoitus toimitetaan suunnitelmaliittei
neen erillisenä työvaiheena.
Laadunvalvonta

Kunnostustyön ympäristötekninen valvoja valvoo myös kaivumaiden hyödyntämisen
sekä HEKO- kentän rakentamisen. Rakentamisvaiheessa dokumentoidaan hyödynnet
tävän betonin määrä, sijainti, kerrosvahvuus, peittokerroksen vahvuus ja viimeistely,
sekä maisemointi. Rakentamiseen liittyvä dokumentointi liitetään koko kunnostustyötä
koskevaan loppuraporttiin.

KUNNOSTUKSEN LAADUNVALVONTA
Ku nnostusta ohjaavat mittaukset ja seuranta

Kunnostustöitä valvoo ympäristötekninen valvoja. Valvoja ohjaa massanvaihdon kaivu
työtä ja maa-ainesten lajittelua työnaikaisella näytteenotolla sekä kenttäanalyyseilla ja
havainnoilla. Kaivettavista maa-aineksista otetaan tarkastusnäytteitä maalajikerroksit
tain ja esiintyvien haitta-aineiden sekä kaivun laajuuden mukaan, kuitenkin vähintään
yksi pohjanäyte ja yksi seinämänäyte per kaivanto.

—

Massanvaihdon yhteydessä otettavien maanäytteiden öljyhiilivetypitoisuuksia seura
taan aistinvaraisin havainnoin sekä kenttäanalyyseilla (esim. XRF-raskasmetallimittari,
PetroFLAG kemiallinen kenttäanalyysi). Kenttähavaintojen ja —analyysien perusteella
maa-ainekset lajitellaan tarkasti ja ohjataan pitoisuuksien mukaan oikeaan vastaanot
topaikkaan. Kenttäanalyysien tuloksista n. 10 ¾ varmennetaan laboratorloanalyysein.
Maaperän jäännöspitoisuudet määritetään kaivantojen pohjalta ja seiniltä otetuista
näytteistä laboratoriossa. Ennen laboratorioon lähettämistä kyseiset näytteet on ensin
todettu kenttäanalyyseilla riittävän puhtaiksi. Näytteet otetaan edustavalla tiheydellä si
ten, että jokaisen seinän ja pohjan osan keskimääräinen pitoisuus tulee selvitettyä.
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Kunnostuksen lopputulos 1 riskinarvio saavutetusta tilasta
Kunnostustavoitteen mukaan alueelle ei jää maa-ainesta, josta aiheutuisi ympäristö- tai
terveyshaittaa. Mikäli numeeriseen kunnostustavoitteeseen ei valitulla kunnostusmene
telmällä päästä, tarkastellaan jatkotoimenpiteiden tarvetta erikseen laadittavan riskiar
vion perusteella, jota varten tehdään tarvittavat lisäanalyysit, kuten öljyhiilivetyjen frak
tiointianalyysi (aromaattiset ja alifaattiset jakeet).

TYÖSUOJELU
Ympäristötekninen valvoja seuraa, että urakoitsija noudattaa velvoitteitaan sekä annet
tuja ohjeita ja määräyksiä työsuojelun suhteen. Työssä merkittävimpiä haitta-aineita
ovat ilmaan haihtuvat öljyhiilivedyt ja mahdollisesti jätteen seassa oleva asbesti ja muut
haitta-aineet Tarvittaessa käytetään hengityssuojainta, joka on varustettu A2P3suodattimella. Altistusoireina voi esiintyä mm. päänsärkyä ja huonovointisuutta.
Kaivantoon mentäessä (esim. valvoja näytettä otettaessa) huolehditaan, että joku toi
nen henkilö valvoo tilannetta kaivannon reunalla. Kaivutyö keskeytetään siksi ajaksi,
kun kaivannosta otetaan näytettä. Mikäli otetaan näyte kaivinkoneen kauhassa olevas
ta maa-aineksesta, kauha tulee laskea maata vasten ennen näytteenottoa.
Kunnostettavalla alueella ruokailu, juominen ja tupakointi on kielletty. Valvoja vastaa
työntekijöiden työturvallisuudesta työalueella. Työmaalla työmaaparakkina toimii vanha
rantasauna, työntekijöitä sekä valvojan kenttämittauksia varten. Työmaalle järjestetään
peseytymismahdollisuus (vähintään kädet ja kasvot).
Työntekijöiden on käytettävä kulloisenkin työtilanteen vaatimusten mukaisesti henkilö
kohtaisia suojavarusteita: kypärä, jalkineet, työvaatteet, suojakäsineet (esim. 4H, PVA
tai Viton) sekä silmä- ja kuulosuojaimet. Työmaavalvoja määrittää suojavarusteiden
tarpeen. Suojavarusteet vaihdetaan niiden likaannuttua tai rikkouduttua.

JÄLKISEURANTA
Kunnostuksen tavoitteena on, että Munnikurkkion kunnostettavalle alueelle ei jää jälki
seurantavelvoitteita. Kohteeseen tapahtuvaa työkoneiden siirtokuljetusta ja talviaikana
tapahtuvaa massojen poiskuljetusta varten ei tehdä ns. tiepohjan parantamis- tai ra
kentamistoimenpiteitä Kalkkuaivin ja Munnikurkkion välillä. Kunnostustyön päättymisen
jälkeen tieyhteys jää nykyiselleen, eli liikennöinti tapahtuu kesällä mönkijällä ja talvella
moottorikelkalla.

RAPORTOINTI, TIEDOTUS JA AIKATAULU
Massanvaihdon osalta kunnostustyömaan valvoja pitää kirjaa kohteesta kaivetuista ja
pois kuljetetuista maa-aineksen, rakenteiden ja jätteen, pitoisuuksista, sijoituspaikoista
ja ajankohdista. Lisäksi kirjanpitoa pidetään myös kohteessa mahdollisesti hyödynnet
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tävän betonin määrästä ja dokumentoidaan tarkasti hyödynnettävän alueen tiedot ja si
jainti. Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla työmaalla kunnostuk
sen aikana.
Kunnostetut alueet, rakennettava HEKO- kenttäalue ja muut oleelliset tiedot kartoite
taan GPS- laitteella valtakunnalliseen koordinaattijärjestelmään ja sijaintitiedot esite
tään loppuraportin yhteydessä toimitettavissa tutkimus- ja kunnostuskartoissa.
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti, joka toimitetaan Lapin ELY
keskukselle, Enontekiön kunnan ympäristöviranomaiselle sekä muille tarvittaville tahoil
le työn päättymisen jälkeen.
Työmaasta tiedotetaan kunnostustyön osapuolia aloitusilmoituksella. Työmaa varuste
taan pilaantuneen maan kunnostuksesta kertovilla kylteillä. Valvoja informoi kunnos
tuksen kulusta tilaajia, kunnan ympäristöviranomaisia ja alueellista ELY-keskusta.
Pilaantuneen maaperän kunnostuksesta tehtävän ilmoituksen viranomaiskäsittelyyn on
varattu aikaa kesä- heinäkuu 2017. Lopullinen päätös työmaan aloitusajankohdasta
tehdään sen jälkeen, kun päätös on saatu. Todennäköisesti kunnostustyö kohteessa
toteutetaan syys- lokakuussa 2017 ennen talven tuloa ja maaperän jäätymistä.
Kunnostustyössä välivarastoon kaivetut pilaantuneet maamassat, pilaantuneet raken
teet (mm. betoni) ja jäte kuljetetaan kohteesta pois loka- marraskuussa 2017. Talviai
kaan (maapohja jäässä) suoritellavalla kuljetustyöllä vältytään ympäristöön aiheutuvilta
vahingoilta mahdollisimman hyvin. Kohteessa pidetään loppukatselmus, kun kunnos
tustyö on valmis ja tämän jälkeen tehdään kunnostustyön loppuraportointi.

ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA KÄSIVARREN ERÄMAAN NATURA-ALUEESEEN
Johdanto
Arvion (06/2017) on laatinut Metsähallitus, Lapin luontopalvelut.
Natura-arviossa tarkastellaan suunniteltujen kunnostustoimien vaikutuksia Käsivarren
erämaan Natura 2000 -alueeseen. Hankealueen vedet kuuluvat lisäksi Tornionjoen
Muonionjoen vesistöalueen Natura 2000 -alueeseen (FI 1301912). Arviossa tarkastel
laan myös siihen kohdistuvia vaikutuksia.
Suunnittelualue
Hankkeen suunnittelualue käsittää Munnikurkkion entisen rajavartioaseman välittömine
lähiympäristöineen sekä Munnikurkkiosta Kalkkoaiviin vievän mönkijäuran, jota pitkin
kuljetukset hoidetaan. Noin 8,7 hehtaarin kokoinen raja-asema-alue on yleispiirteiltään
tunturikangasta ja harvapuustoista tunturikoivikkoa. Maaperä on hiekkaista ja läpäise
vää, ja Munnikurkkio sijoittuu 111-luokan pohjavesialueelle. Munnikurkkiossa on ollut ra
kennusten lisäksi nuotiopaikkoja, puhdasvesikaivo, jätevesikaivoja, öljysäiliöitä ja aluei
ta, joihin on imeytetty jätevesiä ja haudattu sekä poltettu jätettä. Maata on monin pai
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koin vuosien varrella käännetty ja kaiveifu, ja koko aluetta luonnehtii pitkäaikainen ih
misvaikutus.
Kalkkoaivista Munnikurkkioon johtava 40 kilometrin pituinen mönkijäura on säännölli
sessä käytössä ja erottuu selvästi maastossa. Ura kulkee pääasiassa erityyppisillä ka
ruilla tunturikankailla (variksenmarja-, vaivaiskoivu- ja kurjenkanervakangas) ja karuis
sa tunturikoivikoissa. Paljakkajokien varsilla ja pienialaisesti joidenkin tunturien rinteillä
on myös tunturipajukoita. Kahdessa kohtaa ura ylittää pienialaisen tunturiniittyihin luet
tavan heinäkankaan. Kapeiden suojuottien ylityksiä on useita.
Hankkeen vaikutukset Natura-alueen eheyteen sekä yhteisvaikutukset
Luontodirektiivin (92/43/ETY) 6 artikian 3 kohdan mukaan “alueelle aiheutuvien vaiku
tusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten perusteella toimivaltaiset kansalliset viran
omaiset antavat hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan
siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen”.
Luontodirektiivissä ei koskemattomuuden käsitettä ole erikseen määritetty, mutta ko
mission tulkintaohjeen mukaan koskemattomuus liittyy alueen suojelutavoitteisiin ja sen
merkitys liittyy “ehjänä tai täydellisenä” olemiseen. Alueen koskemattomuus liittyy siten
alueen ekologisiin ominaisuuksiin ja niiden säilymiseen tulevaisuudessakin. Hankkeen
tai suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on näin ollen varmuus, siitä että alue ja
sen ekologiset ominaisuudet säilyvät hankeen toteutuessa. Natura-alueen ekologisen
koskemattomuuden (eheyden) yhteydessä on huomioitava, että vaikka hankkeen tai
suunnitelman vaikutukset eivät olisi mihinkään suojeluperusteena olevaan luontotyyp
piin tai lajiin yksinään merkittäviä, vähäiset ja kohtalaiset vaikutukset moneen luonto
tyyppiin tai lajiin saattavat vaikuttaa alueen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan ko
konaisuutena. Muutokset voivat kohdistua myös alueen tavanomaiseen lajistoon ja vai
kuttaa sitä kautta välillisesti merkittävästi suojeluperusteena olevien lajien sekä luonto
tyyppien rakenteeseen, laatuun ja toimintaan.
Hankkeella on vaikutuksia moneen eri luontotyyppiin, ja varsinkin Munnikurkkion rajaasema-alueella tavattavien tunturikankaiden ja tunturikoivikoiden osalta pieniä pintaaloja luontotyyppejä tuhoutuu kokonaan kaivutoiminnan seurauksena. Pinta-alat ovat
suhteessa luontotyyppien kokonaispinta-aloihin Natura-alueella kuitenkin aivan häviä
vän pieniä, eikä vaikutusten yhdessäkään voida arvioida heikentävän Natura-alueen
eheyllä. Vaikutuksia alueen eheyteen pienentää se, että sekä kulku-ura että Mun
nikurkkion alue ovat jo valmiiksi luonnontilaltaan heikentyneitä, ja uralla on mönkijälii
kennettä tavallisestikin. Toimien myötä mönkijäuran käyttö lisääntyy selvästi, mutta li
sääntyminen on väliaikaista, ja uran vähäiset kunnostustoimet suunnitellaan niin, ettei
niillä mahdollisteta luvatonta maastoliikennettä alueella. Hankealueella ei ole tunnettuja
luontodirektiivin II kasvi- tai selkärangatonlajiesiintymiä eikä liitteen 1 lintujen pesintöjä.
Hankealueen tuntumassa sijaitseva lapinkauraesiintymä ei heikenny toimista. Lajistolle
aiheutuva häiriö on väliaikaista ja tapahtuu pesimäajan ulkopuolella, ja laajojen ympä
röivien erämaiden vuoksi lajien on helppo siirtyä häiriön tieltä muualle.
Toimien tarkoituksena on kunnostaa saastunut alue, joka kunnostamattomana aiheut
taisi mahdollisen uhan alueen pohja- ja pintavesille ja sitä kautta koko eliöyhteisölle.
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Mikäli alueella oleva öljy pääsisi painumaan vesiin, olisivat vaikutukset Natura-alueen
eheydelle selvästi kunnostustoimia laajakantoisemmat.
Sellaisia Käsivarren erämaan Natura-alueelle sijoittuvia muita hankkeita ei ole tiedos
sa, jotka yhdessä Munnikurkkion kunnostushankkeen kanssa voisivat heikentää alueen
suojeluperusteita. Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualueella on Geologian tutkimus
keskuksen pienialainen malminetsintälupahakemusalue. Hanke on vasta hakemusval
heessa ja varsin etäällä Munnikurkkiosta, ja malmietsintäalueen luontotyypit ja lajisto
poikkeavat selvästi Munnikurkkion vastaavista. Näin ollen yhteisvaikutuksia ei synny.
Munnikurkkion mönkijäuraa käyttävät vakituisesti mulla harvakseltaan mm. alueella
liikkuvat poromiehet. Hankkeen aikana sekä uran ympäristöä kulullava vaikutus että
häiriövaikutus lisääntyvät merkittävästi. Merkittäviä yhteisvaikutuksia mönkijäurasta ja
kunnostushankkeesta ei arvioida aiheutuvan; yhteisvaikutukset ovat samaa suuruus
luokkaa kuin yksin kunnostushankkeesta syntyneet vaikutukset.
Yhteenveto vaikutuksista Natura-alueeseen

Edellä esitetyn perusteella Munnikurkkion kunnostustoimilla ei ole merkittävästi heiken
täviä vaikutuksia Käsivarren erämaan Natura-alueen suojeluperustelajeihin tai
luontotyyppeihin eikä Natura-alueeseen kokonaisuutena, kun työt toteutetaan arviossa
esitetyllä tavalla ja mainittuja lieventämistoimia käyttäen

-

Vaikutukset Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen Natura-alueeseen
Suunnitelluilla kunnostustoimilla ei ole merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Tornionjo
en-Muonionjoen vesistöalueen Natura-alueen suojeluperustelajiin tai -luontotyyppeihin
eikä Natura-alueeseen kokonaisuutena.
Seuranta
Seurannan tarkoituksena on seurata Natura—arvioinnissa esitettyjen arvioiden toteutu
mista ja lieventävien toimenpiteiden toimivuutta ja siten myös varmistaa, että hanke
vastaa päätöksentekotilanteessa päätöksen pohjana olleita oletuksia.
Kalkkoaivi-Munnikurkkio-uralta valitaan muutamia kohtia, joissa koneiden kulkeminen
todennäköisesti vaikuttaa voimakkaimmin (kestävöitävät suokohdat; rinteet, joilla uraa
levennetään). Kohdilla tehdään valokuvaseurantaa kuvaamalla reitti tietystä pisteestä
lumettomaan aikaan ennen töiden alkua. Samalla mitataan uran leveys seurantakoh
dalla. Seurantapisteet merkitään maastoon ja niiltä otetaan koordinaatit. Seuranta tois
tetaan vuonna 2018 tai 2019.
Munnikurkkion alueelta on kerätty vuonna 2015 ajantasaiset luontotyyppitiedot. Kunnostaminen tulee vaikuttamaan alueen luontoon voimakkaasti, ja seuranta toteutetaan
toistamalla luontotyyppi-inventointi 1-2 vuotta toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.
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ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitettujen alueiden
kunnostamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava lupamääräyksiä 1-1 1.
Pilaa ntuneen maan kun nostamisessa ja pilaantuneiden maiden kuljetuksissa on lisäksi
otettava huomioon Metsähallituksen, Lapin luontopalvelujen 06/2017 laatima arvio
hankkeen vaikutuksista Käsivarren erämaan Natura-alueeseen ja Lapin ELY
keskuksen antama lausunto kyseisestä asiasta.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Munnikurkkion entisen rajavartioaseman alueelta (kiinteistö RN:ot 47-893-10-1)
on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät
valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden puhdistustarpeen arvioinnista an
taman asetuksen (214/2007) aiemmat ohjearvot haitta-aineiden osalta:
O
bensiinijakeet (C5-Cio) 100 mg/kg,
O
keskitisleet (>010-021) 300 mg/kg,
O
raskaat öljyjakeet (>C2;-C4o) 600 mg/kg,
O
antimoni (Sb) 10 mg/kg,
O
arseeni (As) 50 mglkg,
O
kadmium (Cd) 10 mglkg,
O
kupari (Cu) 150 mglkg,
O
lyijy (Pb) 200 mglkg,
O
nikkeli (Ni) 100 mg/kg,
O
sinkki (Zn) 250 mglkg,
O
vanadiini (V) 150 mglkg.
Lisäksi alueen maaperään haudatut jätteet, pilaantuneet betonirakenteet ja kun
teistön lämmitysjärjestelmään tarkoitetut käytöstä poistetut maanalaiset laitteet ja
rakennelmat tulee poistaa.
Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoisuu
det ylittävät alemman ohjearvon saadaan poistettua. Jos kaivumaiden pitoisuudet
jäävät alle alempien ohjearvotasojen, voidaan kaivumaita hyödyntää kaivantojen
täytöissä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Alueen pohjaveden haitta-ainepitoisuudet tulee tarvittaessa selvittää ja arvioitava
puhdistustarve.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselie ja Enonte
kiön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saa
tettava loppuun 30.9.2018 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen
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saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan
esityksestä loppuun saatetuksi.
2.

Pilaantuneet maa-ainekset ja betonit on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai
laitokseen, jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen ja betonin vas
taanottoon sekä käsittelyyn. Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien
maamassojen ja muiden jätteiden sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY
keskukselle ja Enontekiön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden
aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä
siten, ettei niistä aiheudu herkän ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa.
Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee kuljetuskaluston olla riittävän
tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitallisia aineita ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on esteifävä kuljetuksen aikana. Pilaantuneen maan halti
jan velvollisuus on laatia siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita maita siir
rettäessä on kuljetusten mukana jätelain (646/2011) 121 §:n mukainen siir
toasiakirja.

3.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät valtioneuvoston maape
rän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) aiemmat ohjearvot voidaan pakottavasta syystä välivarastoida kun
teistöllä tiiviillä alustalla enintään 60 vuorokauden ajan. Vuoskun lastauspaikalla
voidaan pakottavasta syystä väiivarastoida pilaantuneita maita tiiviillä alustalla
enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on peitettävä huuhtoutumisen ja pö
lyämisen estämiseksi.

4.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistoila / menetelmällä,
josta on sovittava erikseen Lapin ELY-keskuksen kanssa. Vedestä talteen otettu
pilaantuneita aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristön
suojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty
kyseisen jätteen käsittely.

5.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 9 täsmennetyllä tavalla ja
mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä pitoi
suuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan. Mikäli
puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetelluihin puhtaustasoihin, maa
han jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä kartalla sekä esitettävä ar
vio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja ter
veysriskeistä ja maaperän puhd istustarpeesta.

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta

6.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys pi
laantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
keskukselle ja Enontekiön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tu
lee laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot,
työturvallisuusasiat ja kaiustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää kun
nostustyön aikana.
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Määräykset poikkeuksellisista tilanteista

7.

Työn aikana ilmenevistä poikkeukseHisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Enontekiön kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel
le. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on ta
pauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja
raportoinnista

8.

Kunnostustyön aikana tulee pitää työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan tehdyt toi
menpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Päiväkirjat on
säilytettävä vähintään kolmen (3) vuoden ajan ja ne on pyynnöstä esitettävä La
pin ELY-keskukselle tai Enontekiön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. TarkkaNussa on määritettävä vähintään mää
räyksessä 1 esitetyt haitta-aineet. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun
laboratorioanalyyseillä varm istetut tarkkailutulokset alittavat kaikilta kaivannon
reunoilta ja sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa
peittää ennen kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet ja La
pin ELY-keskukselle ja Enontekiön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on
varattu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

10.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä kunnostuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnan
harjoittajan esitettävä selvitys kunnostettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistus
tarpeesta.

11.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Enontekiön
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden ku
luessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
O
toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FI N -koordinaatisto),
O
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten sekä jätteiden laadusta,
määrästä, käsittelystä, hyödyntämisestä ja sijoituspaikasta ja
O
tarvittaessa määräyksessä 5 mainittu riskinarvio ja määräyksessä 10 mai
nittu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta,
työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot
O

Päätöksen perustelut

Lapin ELY-keskus katsoo, että pilaantuneen maaperän puhdistaminen ilmoituksessa
esitetyllä tavalla ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen täyttää ympä
ristönsuojelulaissa pilaantuneen maaperän puhdistamiselle asetetut vaatimukset eikä
kunnostustyöstä tai kiinteistön maaperästä aiheudu jatkossa terveyshaittaa tai vaaraa
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ympäristölle. Ennakolta arvioiden kohteen pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pi
laantumisen aste on riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käy
tössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää ja toiminnasta ei aiheudu ympäris
tön muuta pilaantumista.
Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisek
si. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aIemmat ohjearvot hait
ta-ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään
huomioon alueen käyttötarkoituksen.
Puhd istamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusme
netelmää eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Kunnostustyölle
on asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta
on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta
aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys 1).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toi
mittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
laisen kuljetuskaluston vatinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (mää
räykset 2-3).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsi
tellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneis
sa laitoksissa (määräys 4).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mah
dollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 5).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 6).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden anta
miseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin tyhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annet
tu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 7).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoifiajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnos
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tuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan, et
tä kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin kent
tämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi kai
vantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottaminen
varmistaa päätöksessä asetetun puhd istustason saavuttamisen.
Kunnostustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
kunnostettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti se
kä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 8-1 1).
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukai
sesti. Päätös julkaistaan Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus
taululla osoitteessa Hallituskatu 3 B, Rovaniemi sekä Enontekiön kunnan virallisella
ilmoitustaululla osoitteessa Ounastie 165, Enontekiö. Päätös on lisäksi luettavissa
osoitteessa: www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Lu
vat, ilmoitukset ja tekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoi
tuspäätökset> Pilaantuneet maa-alueet> Lapin ELY-keskus.
SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133 §, 136 §, 190 §, 191 §ja
205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011)12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 §ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 §ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtion maksuperustelaki (150/1992)8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehittämis-ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017
(1554/2016).
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 870 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2017 (1554/2016) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän
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puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 34 tuntia eli maksu on yhteensä 1 870 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike

3944)

LASKUN LÄHETTÄMINEN

Valtion talous- ja henkilöstöhallinto lähettää myöhemmin asiamiehelle tätä päätöstä
koskevan laskun.

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle (sähköisenä):
rajavartiolaitos@raja.fi
kari.korhonen@raja.fi
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Enontekiön kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus
teemu.tuotsala@metsa.fi
pauliina.kulmala@metsa.fi
marjut. kokko@ely-keskus.fi

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalNseen maaperän tilan tietojär
jestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö

Eira Luokkanen

Ylitarkastaja

Vesa-Matti Määttä

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.
Valitusai ka
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valituspäivää laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, va
punpäivä, jouluaatto tai juhannusaaifo, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämises
tä, ellei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi saapumispäivänä. Postitse
saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus. Milloin kysees
sä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tie
doksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Vastaanottajalle tai tämän edustajalle henkilökoh
taisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu tiedoksisaantitodis
tus.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toi
mittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta
riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään valitusajan päät
tymispäivänä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liifteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valiifajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asi
aa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskiqelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran
omaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan
hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos
hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäynti maksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 €.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
PL 204, 65101 VAASA
postiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
käyntiosoite:
8.00 16.1 5
aukioloalka:
029 56 42611
puhelin:
029 56 42760
telekopio:
vaasa.haooikeus.fl
sähköposti:
internet-osoite: www.oikeus.Whao/vaasa
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