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Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistam isesta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSHENKILÖ
Markku Manner, Keskustie 7 as 17, 21420 Lieto, jonka asiamiehenä Öljyalan Palve
lukeskus Oy 1 Jaska —hanke, clo Pöyry Finland Oy 1 Jonna Seppänen, Valtakatu 25,
531 00 Lappeenranta.
(Jaska -kohdenumero: 21430-12-81 207).
PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA KIINTEISTÖN OMISTAJA
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnus
Kiinteistön omistaja

Lieto
Liedonperäntie 7
423 442 1 66
Markku Manner, Keskustie 7 as 17, 21420
Lieto
—

—

-

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alu
eella tai pilaantuneen maaperän poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi
voidaan laissa mainituilla ehdoilla ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa ilmoituk
sen ja tekee sen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan jär
jestämisestä ja valvonnasta.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 1.7.2014.
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tai sitä edeltävät toimival
taiset viranomaiset eivät ole tehneet ympäristönsuojelulaissa, tai sitä aiemmassa
lainsäädännössä mainittuja päätöksiä, jotka olisivat koskeneet ilmoituksessa mainitun
alueen puhdistamista.
PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksen liitteenä ovat seuraavat maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista
koskevat asiakirjat:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. 20.6.2014. Öljyalan Palvelukeskus Oy. Jaskahanke. Käytöstä poistettu entinen polttonesteiden jakeluasema Yliskulma (Lieto), Liedonperäntie 7. Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma.

VARSNAIS-SU0MEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS. YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT, PL 523,
20101 TURKU
kirjaamo.varsinais-suomi @ ely-keskus.fi
wwweiy-keskusf1/varsinais-suomi
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Nordic Envicon Oy. 2.6.201 4. Öljyhiilivedyillä pilaantuneen tontin massanvaihto sisäl
täen in-situ-käsittelyn. Liedonperäntie 7, Lieto.
Ilmoituksen ja em. asiakirjojen mukaan puhdistettavan alueen käyttöä, maaperän
haitta-ainepitoisuuksia, puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän puhdistamista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:
Puhdistettavan alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Kiinteistöllä on harjoitettu huoltoasematoimintaa vuodesta 1 968 1 990 -luvun alkupuo
lelle. Huoltoasemarakennuksessa on huolto- ja pesuhalli, joissa oli huoltokuilut. Ajoneuvojen pesutila sijaitsi ulkona huoltoasemarakennuksen itäpäädyssä.
Polttonestesäiliöt oli sijoitettu betonikaukaloon, jonka yläpuolella olivat jakelumittarit.
Säiliöiden poistotyön yhteydessä vuonna 2007 betonikaukalosta poistettiin n 130 t öl
jypitoista maa-ainesta. Betonikaukaloa ei ole poistettu.
Mahdollisista öljyvahingoista ei ole tietoa. Nykyinen omistaja on ostanut kiinteistön
vuonna 1 993. eikä hän ole harjoittanut kiinteistöllä jakelutoimintaa.
Kiinteistöllä on tällä hetkellä ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä harrasteautojen huol
to- ja korjaustoimintaa.
Kiinteistö sijaitsee yleiskaavan mukaan pientalovaltaisella asuinalueella, jolla on työpaikkoja ja palvelutiloja (AP -yleiskaavamerkintä). Kiinteistön käyttömuotoon tai kaa
vaan ei tiettävästi ole suunnitteilla muutoksia.
Kiinteistö rajoittuu Liedonperäntiehen ja Hämeentiehen, asuin- ja teollisuuskäytössä
oleviin kiinteistöihin sekä peltoalueisiin.
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Maaperän pilaantuminen on ilmeisesti aiheutunut polttonesteen jakelutoimintojen seu
rauksena, koska mahdollisista öljyvahingoista ei ole tietoa.
Maaperä
Perustutkimuksen mukaan kohteen perusmaa on savea, jonka paksuus huoltoase
man alueella on ainakin 1 1 m. Täyttökerroksen (hiekkaa, soraa) paksuus oli noin 0,51 ,5 m. Kallionpintaa ei todettu tutkimuksissa.
Pohja- ja pintavedet
Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kiinteistön etäisyys lähimpään 1
luokan pohjavesialueeseen (Alhojoki Rauvola, numero 0242301) on noin 300 m.
Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Kiinteistöllä sijainnut kaivo on
poistettu käytöstä ja täytetty hiekalla. Naapurikiinteistöillä ei tiettävästi ole talousvesi
käytössä olevia kaivoja. Pohjaveden arvioidaan kulkeutuvan kiinteistöltä kaakkoon
kohti Savijokea, joka sijaitsee n. 1 00 m etäisyydellä entisestä säiliöalueesta. Sade- ja
salaojavedet imeytetään kiinteistöllä maastoon.
-

-
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Maaperän haitta-ainepitoisuudet
Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden perusselvitykseen liittyvät maastotyöt
tehtiin 23.-24. 1 0.201 3. Maanäytteitä otettiin keski raskaalla porakonekalustolla 1 7 tut
kim uspisteestä. Tutkim uspisteet sijoitettiin historiaselvityksessä esitetyn suunnitelman
mukaisesti sekä tutkimuksen aikana määritetyillä lisätutkimuspisteillä. Huoltohallin
huoltokuilu tutkittiin ulkopuolelta.
Seitsemästä maanäytteestä analysoitiin laboratoriossa kevyiden (05 ),
10 keskiras
C
kaiden (>C 021) ja raskaiden (>021 )
40 öljyhiilivetyjakeiden pitoisuudet. Kahdesta
C
näytteestä määritettiin BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksy
leenit), MTBE:n ja TAME:n pitoisuudet. Lisäksi analysoitiin yhden näytteen alifaattiset
ja aromaattiset hiilivedyt, sekä määritettiin näytteen orgaanisen hiilen kokonaispitoi
suus (TOC -määritys) ja raekokojakauma.
-

-

-

Laboratoriossa analysoitujen näytteiden öljyhiilivetyjen (>C )
40 pitoisuudet vaihte
C
livat välillä <50 mg/kg 1800 mg/kg. Näytteissä ei todettu muita analysoituja poltto
nesteperäisiä haitta-aineita.
—

-

Laboratorioanalyysien lisäksi maanäytteiden haihtuvien yhdisteiden esiintymistä mitattiin PID —mittarilla. Hiilivetyjen kokonaispitoisuuksia määritettiin PetroFlag
kenttäanalyysein avulla.

—

Pohjaveden laatu
Kiinteistöltä ei tutkimuksen yhteydessä otettu vesinäytteitä. Pohjavesinäytteitä ei ollut
mahdollista ottaa, koska kairareikiin ei kerääntynyt riittävästi vettä, eikä kiinteistöllä ol
lut kaivoa. Näytteenottoa vesijohtovedestä ei katsottu tarpeelliseksi, koska rakennuk
seen tuleva kunnallinen vesijohto sijaitsee puhtaaksi todetulla alueella.
Haitta-aineista aiheutuvan riskin ja haitta-aineiden kulkeutumisen arviointi
Riskinarvioinnissa selvitetään terveysriskit. Ekologisia riskejä ei arvioida, koska koh
teen ympäristössä ei ole erityistä suojeltavaa, ja vaikutukset ovat joka tapauksessa
paikallisia ja vähäisiä. Riskejä rakenteille ei arvioida olevan.
Haitta-aineiden ei arvioida tutkimusten perusteella kulkeutuneen kiinteistön ulkopuo
lelle.
Altistumista ilman kautta ei pidetä merkittävänä altistumisreittinä, koska tutkimusten
aikana piha-alueille ei todettu öljyhiilivetyjen hajua. Huoneilman kautta tapahtuvan al
tistumisen riskiä vähentää se, ettei haitta-aineita sisältävällä alueella ole rakennuksia.
Altistumista pinta- tai pohjaveden välityksellä ei arvioida tällä hetkellä tapahtuvan.
Öljyalan Palvelukeskus Oy:n laatiman oppaan “Öljyllä pilaantuneen maa-alueen kunnostaminen” mukainen riskiluokitus kohteelle on riskiluokka 2 (maaperä tuntuvasti
pilaantunut). Perusteena ovat maaperässä todetut haitta-ainepitoisuudet.
Maaperän ja pohjaveden kunnostustarpeen arviointi
Kohteen maaperä esitetään kunnostettavaksi pilaantuneisuudesta johtuvan kohteen
maankäytön ja maaperän käsittelyn rajoituksien poistamiseksi. Pohjaveden kunnos
tustarvetta ei arvioida olevan.
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Pilaantuneen maan määrä
Ilmoituksen mukaan maaperä luokitellaan pilaantuneeksi, kun siinä olevien haittaaineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 aiemmat ohjearvot.
Kiinteistöiiä on tutkimuksen mukaan öijyhiiiivedyiiiä piiaantuneeksi iuokiteitavia maaaineksia n. 200 m
itd. Piiaantuneessa maa-aineksessa arvioidaan olevan noin 285 kg
3
öljyä. Piiaantuneeksi arvioitu alue, jonka pinta-ala on n. 125 m
, sijoittuu entisen mitta2
rikentän ja maanalaisten säiliöiden alueelle. Betonisen suojakaukaion alapuolisen
maaperän tilaa ei voitu tarkistaa.
Maaperän kunnostustavoitteet
Kohde esitetään kunnostettavaksi haitta-ainekohtaisiin valtioneuvoston asetuksen
21 4/2007 mukaisiin alempiin ohjearvotasoihin, jotka ovat seuraavat:
Yhdiste

Aiempi ohjearvo (mg/kg)

Bensiini 10
-C
5
(C
)
Keskitisle (>010-021)
Raskas pö (>C
)
40
-C
21
MTBE+TAME
Bentseeni
Tolueeni
Etyyiibentseeni
Kysieenit, summapitoisuus

100
300
600
5
0,2
5
10
10

Tieaiueen (Liedonperäntiie) kunnostustavoitteeksi esitetään valtioneuvoston asetuk
sen 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvotasoja. Tutkimuksen perusteella piiaantunei
suutta ei esiinny tieaiueelia.
Mikäli kunnostustöiden aikana havaitaan sellaisia haitta-aineita, joita ei ole aiempien
tutkimusten yhteydessä todettu, esitetään myös em. haitta-aineiden osalta kunnos
tuksen tavoitetasoiksi aiempia ohjearvopitoisuuksia.
Mikäli tavoitepitoisuuksiin ei joitakin osin kohtuudelia päästä, tarkastellaan jatkotoi
menpiteitä erikseen laadittavan riskinarvion perusteella.
Kiinteistön käyttömuodoile (maatilojen talouskeskus) ei jää kunnostuksen jälkeen ra
joitteita, mutta yli kynnysarvot pitoisuuksiltaan olevia maa-aineksia ei saa siirtää kunteistön ulkopuolelle ilman niihin kohdistuvia toimenpiteitä.
Maaperän kunnostusmeneteimät
Kunnostusmeneteimänä käytetään ns. in situ -käsittelyä (biostimulaatio) tai in situ
käsittelyä ja massanvaihdon yhdistelmää.

-

in situ -käsittely
Työselityksen mukaan biostimulaatiossa haitta-aineiden biologista hajoamista tehos
tetaan lisäämällä maaperään happea, ravinteita, kosteutta ja lämpöä tarpeen mu
kaan. Käsitteiyliuoksen syöttö tehdään panoksittain pilaantuman tasolle, 1 -3 m syvyy
delle asennettavan pystysiiviläputkiston avulla. Putkien asennustyön aikana esille tulleet pilaantuneet maat sijoitetaan takaisin kaivantoon.
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Syöttöiuoksen määrä, ravinnemäärät ja seossuhteet määräytyvät kunnostuksen yh
teydessä saatavien maaperä- ja haitta-ainelietojen avulla. Ravinteiden ja apuaineiden
lisäys tehdään 1
2 kuukauden välein. Ravinnemäärät mitoitetaan siten, että ravin
teet kuluvat maaperän bakteerien hajotustoiminnaSSa.
—

Kemiallisen hapetusta käytetään tarvittaessa, ja sitä koskeva suunnitelma esitetään
erikseen hyväksyttäväksi.
Käytettävät kemikaalimäärät ovat pieniä eivätkä ne aiheuta haittaa pohjavedelle. Menetelmän käyttö ei aiheuta lyhyt- tai pitkäaikaista rasitusta kunnostettavalle alueelle.
Käsittely lopetetaan, kun kunnostustavoite on saavutettu tai todetaan, ettei käsittelyllä
enää saada tehostettua öljyhiilivetyjen hajoamista. Putkistot poistetaan käsittelyn jäl
keen, mikäli maanomistaja sitä vaatii. ln situ -käsittelyn arvioitu kesto on noin 7-18
kuukautta.
In situ -kunnostuksen seuranta
In situ -kunnostusta ohjataan ja sen tehokkuutta seurataan maaperänäytteenoton
avulla. Maaperänäytteitä otetaan kunnostuksen aikana riittävän usein ja siinä laajuu
dessa kun on tarpeen kunnostuksen ohjauksen kannalta. Näytteistä analysoidaan ai
nakin 05 C
40 -hiilivedyt sekä haihtuvat yhdisteet.
Pohjaveden tarkkailua varten asennetaan pohjavesiputkia, ellei lähialueella ole tark
kailuun soveliasta vesikaivoa. Pohjavesinäytteet otetaan ennen in situ -kunnostuksen
aloitusta ja kunnostuksen jälkeen. Näytteitä otetaan myös kunnostuksen aikana mikäli
in situ —vaihe on pitkä. Näytteistä määritetään ainakin mineraaliöljyt, haihtuvat yhdis
teet, nitraatti nitriitti amoniumtyppi sekä fosfaatit.
,

,

Massan vaihto
ln situ -käsittelyn jälkeen tehdään massanvaihto niillä alueilla, joilla havaitaan kunnos
tusrajan ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.
Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan kuormat peitettyinä ao. luvan omaavalle vastaanottajalle käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun maa-ainesjätteen kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakirjat, joissa tulee
esittää vaarallisen jätteen R -lausekkeet sekä jätekoodit.
.

Haitta-ainepitoisuukSiltaan kunnostuksen tavoitearvot alittavia massoja (ns. ylijäämä
maita) käytetään ensisijaisesti kaivantojen alustäyttöihin. Kaivantojen täyttöihin mah
dollisesti rakenteellisesti soveltumattomat maamassat (ylijäämämaa) kuljetetaan vaIvojan osoittamalle luvanvaraiselle maankaatopaikalle.
Massanvaihdon yhteydessä maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksia seurataan valvojan
toimesta kenttäanalyyseilla ja laboratorioanalyyseillä. Tässä kohteessa laboratoriossa
analysoidaan C
5 C
40 öljyhiilivetyjen ja BTEX -yhdisteiden pitoisuudet.
-

Vesien käsittely
Arvion mukaan kohteessa ei ole tarvetta vesien käsittelylle in situ -käsittelyn aikana.
Pilaantuneen maan kaivutyön aikana voi kaivantoon kertyä kunnostuksen aikana poh
ja-, orsi- tai sadevettä. Valvoja määrää öljyisen veden poiston tehtäväksi tilanteen
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mukaan kustannustehokkaalla tavalla ja sopii menettelystä ympäristöviranomaisen
kanssa.
Öljyllä pilaantunut vesi poistetaan kaivannoista pumppaamalla se öljynerottimen ja
tarvittaessa aktiivihiilisuodattimen kautta maastoon tai viemäriin Valvoja hakee maas
toon tai viemäriin johtamiselle luvan ennen pumppausta. Urakoitsija toimittaa pump
paus- ja öljynerotinlaitteiston kohteelle, kun työmaavalvoja on työn aikana todennut
vedenkäsittelyn tarpeelliseksi. Valvoja päättää myös aktiivihiilisuodattimen käytöstä.
Aktiivihiilisuodatinta käytetään, jos helposti haihtuvia hiilivetyjä esiintyy vedessä vastom tutkimustuloksia ennakoitua enemmän. Urakoitsija vastaa toimittamiensa laitteis
tojen toiminnasta ja oikeasta käytöstä.
.

Mahdollisesta kaivantovedestä otetaan näytteet ennen sen pumppausta ja käsittelyn
päätyttyä. Näytteistä analysoidaan C5-C4- hiilivetyjen sekä ETBE-, MTBE- ja BTEX
yhdisteiden, 1 ,2-dikloorietaanin ja 1 ,2-dibromietaanin pitoisuudet. Em. etaaneita on
käytetty lyijyllisessä bensiinissä lisäaineina. Muuten näytteitä otetaan tarpeen mu
kaan. Näytteenotosta vastaa valvoja.
Veden määrän ollessa vähäinen voidaan vesi pumpata paikalle tuotuun säiliöön ja
toimittaa imuautolla pois (tai suoraan imuautolla kaivannosta) tai käsitellä muulla so
veltuvalla menetelmällä, esim. imeyttämällä öljyä adsorboivaan materiaaliin. Imuautol
la pois kuljetettu vesi toimitetaan luvan omaavaan käsittelypaikkaan
Massanvaihtotyönä toteutetun kunnostustyön lopputuloksen toteaminen
Kenttäanalyyseilla puhtaaksi todettujen kaivantojen pohj ista ja seinämistä otetaan
jäännöspitoisuusnäytteet, joista analysoidaan tarvittavat haitta-ainepitoisuudet labora
toriossa. Kustakin kaivannosta otetaan vähintään kaksi näytettä. Näytteet otetaan
edustavalla tiheydellä siten, että jokaisen seinän ja pohjan osan keskimääräinen pi
40
toisuus tulee selvitettyä. Näytteistä analysoidaan laboratoriossa 05 C
öljyhiilivetyjen, BTEX -yhdisteiden ja oxygenaattien pitoisuudet.
-

—

Muu jätteen käsittely
Kaivantoon mahdollisesti kerääntyvän öljyisen veden käsittelyssä syntyvä öljypitoinen
sakka toimitetaan valvojan määräämään luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.
Jakelutoimintaan liittyvät rakenteet toimitetaan kaivutyön yhteydessä käsiteltäväksi lai
tokselle, jolla on lupa ko. jätteiden vastaanottoon.
Poikkeukselliset tilanteet ja työsuojelu
Kenttävalvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mahdollisesti löytyviä uusia haittaaineita, rakenteita tai muuta normaalista poikkeavaa. Jos tällaista löytyy, asiasta in
formoidaan välittömästi tilaajaa, urakoitsijaa ja ympäristöviranomaisia. Mahdollisista
korjaavista toimenpiteistä neuvotellaan heidän kanssaan ja asia korjataan mahdolli
simman pian.
Kunnostustyössä noudatetaan tilaajan määrittämiä työturvallisuus- ja -suojeluohjeita
sekä yleisiä työturvallisuusohjeita.
JäI kitarkkailu
Mahdollinen jälkiseurantatarve arvioidaan kunnostuksen jälkeisessä raportoinnissa.
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Ki rjanpito
In situ -kunnostuksen yhteydessä urakoitsija pitää työmaapäväkirjaa, johon myös
valvoja ja viranomaiset voivat halutessaan tehdä merkintöjä. In situ -kunnostuksen
seurantamittauksien tulokset esitetään toimenpideraporteissa.
Massan vaihtotyön yhteydessä urakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa, johon myös valvo
ja ja viranomaiset voivat halutessaan tehdä merkintöjä. Kunnostustyömaan valvoja pi
tää kirjaa kohteesta kaivetuista ja pois kuljetetuista maa-aineksista, tilavuuspainosuh
teista, pitoisuuksista, sijoituspaikoista ja ajankohdista. Valvoja kirjaa ylös myös haih
tuvien yhdisteiden PID -mittausten tulokset.
Loppuraportti
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti, joka toimitetaan tilaajan
toimesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristöviranomai
selle tiedoksi työn päättymisen jälkeen. In situ -vaiheen loppuraporttitietoja käytetään
avuksi, kun koko kunnostuksen loppuraportti laaditaan. Loppuraportista tehdään
myös tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen.
Tiedotus
Tilaaja tiedottaa työmaasta kunnostustyön osapuolia aloitusilmoituksella. Kunnostus
työn ympäristötekninen valvoja tiedottaa työstä etukäteen naapurustoa tarvittavissa
määrin. Työmaa varustetaan pilaantuneen maan kunnostuksesta kertovilla kylteillä.
Valvoja informoi tarvittaessa kunnostuksen kulusta naapu rustoa, kunnan ympäristövi
ranomaisia sekä alueellista ELY -keskusta.
Kunnostustyön aikataulu
Kunnostustyö on suunniteltu aloitettavaksi tilaajan ja urakoitsijan laatiman aikataulun
mukaisesti heinä-elokuussa 2014 ja päättyvän vuoden 2015 syksyllä. Mahdollista
myös on, että in situ -kunnostusta jatketaan pitempää, jolloin kunnostustyöt saatetaan
päätökseen vuoden 2016 aikana.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 2.7.2014 ilmoittanut Liedon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta ja
varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto.
Liedon kunnan ympäristötoimesta saadun viestin mukaan kunnalle on ilmoitettava
töiden aloituksesta ja työn loppuraportti on toimitettava tiedoksi kunnalle. Muuta huo
mautettavaa ilmoituksesta ei ollut.
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VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut viitekohdassa mainitun ilmoituksen.
ELY -keskus hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistamista koskevat menettelyt,
kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava, et
tä seuraavia määräyksiä noudatetaan:
Maaperän puhtausarvot
1)

Maaperän puhdistustyö katsotaan riittäväksi, kun puhdistustöiden kohteena olleelta
alueelta otettujen määräyksessä 4 mainittujen jäännöspitoisuusnäytteiden laborato
rioanalyysituloksista on vähennetty käytetyn analyysimenetelmän määritystarkkuus,
ja näin saatu pitoisuusarvo alittaa ilmoituksessa mainitut puhtausarvot.
Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet on esitettävä puhdistustyön loppuraportissa mg/kg -arvoina kuiva-ainetta kohti (YSL 78 §).

2)

Maaperän puhdistustyö voidaan aloittaa ilmoituksella mainitulla in situ -menetelmän
(biostimulaatio) avulla. Puhdistustyöt on saatettava loppuun kaivutyön avulla, mikäli in
situ -toimenpiteiden kohteena olevalta alueelta otettujen määräyksessä 4 mainittujen
jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät puhdistustyölle asetetut
puhtausarvot.
Edellä mainitun tilanteen vaatimat kaivutyöt on aloitettava viimeistään 1 8 kk kuluessa
siitä, kun in-situ -käsittelyn aloituksesta on ilmoitettu ELY -keskukselle ja mikäli puhtausarvoja ei ko. käsittelyajan kuluessa ole saavutettu (YSL 78 §).

3)

Mikäli puhdistustyön aikana käy ilmi, ettei maaperää saada ilmoituksessa esitettyjen
kunnostusmenetelmien avulla puhdistettua määräyksen 1 mukaisesti, esim. alueella
olevien johtojen, rakennusten tai rakenteiden johdosta, on puhdistustyötä jatkettava
myöhemmin tai maaperän puhdistustarve arvioitava kokonaan uudelleen (YSL 78 §).

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
4)

Mikäli maaperän puhdistamisessa käytetään ainoastaan ilmoituksessa mainittua in si
tu -menetelmää, on puhdistustyön lopputulos todettava jäännöspitoisuusnäytteistä,
jotka on otettu ainakin seuraavista ilmoituksen kunnostussuunnitelman tutkimuspiirus
tuksessa merkityistä näytepisteistä ja näytteenottosyvyyksistä:
Näytepiste
NP1
NP5
NP8

Näytteenottosyvyys (nykyisestä maanpinnasta, m)
3,0-3,4
1,0-2,0
0,5-1,0

Näytteet on otettava em. kohdista, niin, että ne mahdollisimman hyvin edustavat sitä
osaa maaperää, josta alueella 23.-24.1 0.2013 tehdyn tutkimuksen yhteydessä otetut
näytteet on otettu.
Puhdistustyöstä vastuussa olevan on varauduttava siihen, että jäännöspitoisuusnäyt
teitä on otettava ELY -keskuksen ohjeiden mukaisesti muistakin näytepisteistä puhdistustyön lopputuloksen varmistamiseksi (YSL 78 §).
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5)

Mikäli maaperän puhdistustyössä käytetään massanvahtoa, on jäännöspitoisuus
näytteitä otettava niin, että jokaista noin 1 00 m
:n suuruista kaivualuetta kohti kootaan
2
yksi jäännöspitoisuusnäyte. Jokaisesta maaperän puhdistamiseksi tehdystä kaivan
nosta on, sen pinta-alasta huolimatta, otettava ainakin viisi laboratorioon toimitettavaa
jäännöspitoisuusnäytettä.
Kaivannoista otettu jäännöspitoisuusnäyte saa olla osanäytteistä koottu näyte, jonka
on edustettava mahdollisimman hyvin alueelle jäävän maaperän laatua ja kerrokselli
suutta (YSL 78 §).

6)

Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin ilmoi
tuksessa mainitut haitta-aineet, joille puhtausarvot on asetettu . Aineiden mittaustark
kuuden on oltava sellainen, että tuloksia voidaan verrata määräyksessä 1 asetettuihin
puhtausarvoihin. Jäännöspitoisuuksien toteamiseen käytetyt analyysitodistukset on liitettävä kunnostustyön loppuraporttiin (YSL 78 §).

Maa-ainesjätteiden käsittely
7)

Ennen pilaantuneiden maiden kaivutöiden aloitusta on selvitettävä, minne alueelta
poistettavat maa-ainesjätteet voidaan luvallisesti toimittaa käsiteltäväksi. Asian selvit
tämiseksi on oltava yhteydessä jätteiden vastaanottoon suunnitellun laitoksen hoita
jaan. Määräyksessä 9 mainitussa aloitusilmoituksessa on oltava tiedot maaainesjätteiden vastaanottoon tarkoitetuista laitoksista (laitoksen nimi, lupatiedot ja lu
papäätöksen tehnyt viranomainen) (JL 6 §).

8)

Pilaantuneeksi luokitellun maa-ainesjätteen kuljetuksista on tehtävä kuormakohtaiset
siirtoasiakirjat, joista on käytävä selville kuljetettavan maajätteen määrä, haitta-aineet
ja niiden pitoisuudet, jätteen alkuperä, jätteenhaltijan, kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan yhteystiedot. Siirtoasiakirjasta on käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan
laitoksella, jolla on lupa käsitellä ko. jätettä. Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun maaainesjätteen kuljetuksista on tehtävä siirtoasiakirjat siten kuin valtioneuvoston päätök
sessä (659/1 996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pak
kaamisesta ja merkitsemisestä säädetään. Pilaantuneiden maiden siirtoasiakirjat on
esitettävä tarvittaessa ELY -keskukselle (JL 6 §).

Muut määräykset
9)

Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava ELY -keskukselle, Liedon
kunnan ympäristötoimelle sekä puhdistettavan alueen omistajalle.
Aloitusilmoituksessa on oltava ainakin puhdistustyön ohjauksesta vastaavan henkilön
yhteystiedot. Puhdistustyön aikana m uuttuvista tiedoista tai kunnostustyön aikana
esille tulevista poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava vastaavasti (YSL 78 §).

10)

Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on voimassa oleva ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus, tai hyvä koke
mus maaperän puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja kenttämittausmenetel
mien käytöstä. Asiantuntijan on ohjattava puhdistustyötä toimenpidealueella aina kun
pilaantuneita maita kaivetaan tai toimitetaan muualle käsiteltäväksi (YSL 1 08 §).

11)

Puhdistustyön aikana syntyvien mahdollisesti haitta-ainepitoisten vesien maastoon
johtamisesta on sovittava kunnan ympäristönsuojeluvi ranomaisen tai -viranhaltijan
kanssa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toimenpidettä (YSL 78 §).
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Puhdistustyön raportointi
12)

-

Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti. Loppuraportissa on esitettävä
ilmoituksessa mainittujen, sekä tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi ainakm seuraavat tiedot:
Puhdistetun alueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiinteistötunnus).
Puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät ja työn kokonaiskestoaika.
Kenttämittaustulosten luotettavuuden arvioim seksi käytettyjen maanäytteiden labo
ratorioanalyysitodistukset.
Arvio puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneista tekijöistä ja arvion epävarmuustekijät, sekä esitykset jatkotoimenpiteistä.

Raportissa on lisäksi esitettävä seuraavat tiedot, sen mukaan millaisella menetelmällä
maaperä on puhdistettu:
In-situ -menetelmä:
- Kartta, josta tarkasti selviää mistä jäännöspitoisuusnäytteet on otettu, ottaen huomi
oon erityisesti määräyksessä 4 mainitut jäännöspitoisuusnäytteiden ottopaikat.
- Kopiot jäännöspitoisuusnäytteiden analyysitodistuksista, joista käy selville käytetyt
analyysimenetelmät ja niiden määritystarkkuudet.
- Menetelmän aikana maaperään syötetyn ravinteiden kokonaismäärä, sekä tiedot
m uista haitta-aineiden tehostettuun hajoamiseen käytetyistä aineista.
- Lyhyt yhteenveto in-situ -menetelmän ja pohjaveden laadun tarkkailusta.
Kaivumenetelmä:
Kaivualueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot jäännöspitoisuusnäyttei
den analyysitodistuksista, joista käy selville käytetyt analyysimenetelmät ja niiden
määritystarkkuudet.
- Kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista kaivutyön yhteydessä poistetut pilaan
tuneet maat on poistettu, poistosyvyydet, ja mistä kohdista laboratoriossa analysoi
dut jäännöspitoisuusnäytteet on otettu.
- Poistettujen pilaantuneiden maa-ainesjätteiden käsittelypaikkatiedot (laitos, osoite)
ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haitta-aineiden kokonaismäärät.
- Taulukot, joihin on koottu kuormakohtaisesti tiedot käsittelypaikkoihin toimitetun
maa-ainesjätteen määrästä (t) ja haitta-ainepitoisuuksista.
- Yhdyskuntajätteen kaatopaikalle toim itetun maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoi
suustestien tulokset, tai muu arvio jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta.

-

Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY -keskukselle ja tiedoksi Liedon kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle kolmen kuukauden kuluessa siitä kun puhdistustyö on päättynyt. Loppuraportti on toimitettava VarsinaisSuomen ELY -keskuksen kirjaamoon (PL 523, 20101 Turku) (YSA 27 §).
Muut asiat
13)

ELY -keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien tulosten
tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän puhdistamiseen liittyviä ohjeita
tai määräyksiä (YSL 77 ja 79 §).

14)

Mikäli kiinteistön muissa osissa myöhemmin todetaan haitta-ainepitoisia maaperiä, on
maaperän puhdistamisessa vastuussa olevan arvioitava näiden alueiden maaperän pi
laantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava kokonaan uudelleen, tai maaperän puhdis
tamisessa on noudatettava tätä päätöstä (YSL 78 §).
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PERUSTELUT
YmpärstönsuojeIuIainsäädäflflöfl voimaanpanosta annetun lain mukaan pilaantuneen
maa-alueen puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menettelyssä sovelletaan
ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin pilaantuminen on tapahtunut.
Ilmoituksessa esitetyn alueen maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelulain 78 §:ssä mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella, koska puhdistamisen tarve on kyseessä olevan kohteen sijainti, tutkimustulokset
ja käyttötarkoitus huomioon ottaen arvioitu riittävästi ja puhdistamisessa käytetään ylei
sesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää.
Päätöksen määräykset ovat tarpeen ilmoituksessa mainitun toiminnan järjestämiseksi
sekä puhdistustyön valvontaa ja lopputuloksen arviointia varten.
Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava siihen ti
laan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua terveyshaittaa, eikä haittaa tai vaa
ra ympäristölle. Edellä mainittu vaatimus on saavutettu, kun puhdistettavan alueen
maaperään ei puhdistustöiden päätyttyä jää maita, joissa äljyperäisten haitta-aineiden
pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa 21 4/2007 mainitut aIemmat ohjearvot,
ja kun puhdistettavaan alueeseen rajoittuville tie- tai katualueille ei jää asetuksen
ylemmät ohjearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.
Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoitujen haitallisten aineiden määritystarkkuus on tiedettävä, jotta analysoituja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin
(määräys 1).
In situ -menetelmän käytölle on asetettava valvontaa ja mahdollisten kaivutöiden aloit
tamista varten selkeä määräaika, jonka kuluessa edellä mainitut puhtausarvot tulee
menetelmän avulla viimeistään saavuttaa ja jonka päätyttyä puhdistustyö on saatettava
loppuun kaivutyönä. In situ -menetelmän käytölle asetettu määräaika noudattaa ilmoi
tuksessa mainittua enimmäisaikaa (määräys 2).
Ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa määräyksiä vain ilmoituk
sessa mainitusta puhdistustyöstä. Tästä syystä, ja mikäli puhtausarvoja ei jostain syystä kaivutyön avulla saavuteta, on maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan varau
duttava maaperän puhdistustöiden myöhempään jatkamiseen, tai puhdistustarpeen
uudelleen arviointiin Pilaantuneeksi arvioidun maaperän puhdistamista koskeva asia
on saatettava kokonaan uudelleen vireille, jotta asiasta voidaan antaa tarvittavat mää
räykset (määräys 3).
.

Puhdistustyön lopputuloksen arviointiin ei pääsääntöisesti ole käytettävissä muuta tietoa, kuin toimenpidealueiden maaperään jäävästä maasta otettujen jäännöspitoisuus
näytteiden haitta-ainepitoisuustiedot. Tästä syystä riittävä jäännöspitoisuusnäytteiden
otto on erittäin tarpeellista.
In situ -menetelmällä puhdistetuilla alueilla jäännöspitoisuusnäytteiden otto on ELY
keskuksen mielestä haastavaa, koska haitta-ainepitoiset ja menetelmän vaikutuksen
piiriin kuuluneet maakerrokset ovat maanpinnan alapuolella näkymättömissä, toisin
kuin kaivutyönä puhdistettavilla toimenpidealueilla. Tästä syystä in situ -menetelmän
lopputulos on todettava ainakin näytteistä, jotka edustavat mahdollisimman hyvin niitä
näytepisteitä, joissa 23. 24.10.2013 tehdyn tutkimuksen yhteydessä todettiin puhtausarvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Tämä näytteenottomenettely on tarpeen, jotta
in situ -menetelmän lopputulosta voidaan arvioida (määräys 4).
-

-
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Kaivutyön avulla puhdistettujen alueiden maaperään jäävän maan haittaainepitoisuudet on todettava kaivantojen seinämistä ja pohjalta otettavasta riittävästä
määrästä jäännöspitoisuusnäytteitä, jotta puhdistustyön lopputulos voidaan arvioida
(määräys 5).
Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet on määritettävä laboratorioanalyysi
en avulla, jotta puhtausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuusarvot voidaan arvioida luotettavasti (määräys 6).
Maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen toimittamisesta on
sovittu jätteen vastaanottoon suunnitellun laitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen kaivu
töiden aloittamista. Menettely on tarpeen, jotta voidaan sopia esim. jätteen vastaanot
tokelpoisuutteen tarvittavasta tiedosta. Vastaanottoon valittujen laitosten tiedot on esi
tettävä kunnostustyön aloitusilmoituksessa viranomaisvalvontaa varten (määräys 7).
Maa-ainesjätteen siirtoasiakirjat ovat tarpeen jätteen vastaanottajan toimenpiteitä ja viranomaisvalvontaa varten sekä onnettomuustilanteiden varalle. Siirtoasiakirjoista on
käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksella, jolla on lupa ottaa vastaan pilaantu
nutta maa-ainesjätettä (määräys 8).
Maaperän puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedois
ta on ilmoitettava ELY -keskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viranomaisvalvontaa varten Kiinteistön omistajaa on tiedotettava asiasta, jotta puhdistustöi
den toteutus voidaan ottaa huomioon kiinteistön muussa käytössä (määräys 9).
.

Puhdistustyön luotettava ohjaus edellyttää, että työtä ohjaa henkilö, jolla on voimassa
oleva ympäristönäytteenottajan pätevyystodistus tai riittävästi kokem usta pilaantuneen
alueen puhdistustyön ohjauksesta. Puhdistustyötä ohjaavan henkilön on oltava paikalla
kun pilaantuneeksi todettuja maita kaivetaan tai poistetaan tyämaa-alueelta, jotta hän
voi mm. merkitä kuormakohtaisiin siirtoasiakirjoihin tiedot poistettavan maan haittaaineista ja kenttämittausmenetelmällä saadut tiedot haitta-aineiden pitoisuuksista
(määräys 10).
llmoituksessa esitettyjen tietojen perusteella on mahdollista, että ainakin pilaantuneen
maan kaivutyön aikana kaivantoon kertyy vesiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomai
sen tai -viranhaltijan kanssa on sovittava kaivantoon kertyvien vesien käsittelystä, jotta
menettelyssä voidaan noudattaa kuntakohtaisia ohjeita tai määräyksiä (määräys 11).
ELY -keskuksen
sen jälkeen, kun
tettävissä. Tästä
valvontaa varten

arvio maaperän puhdistustyön lopputuloksesta on mahdollista antaa
puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen liittyvät tiedot ovat käysyystä puhdistamisesta on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä
ainakin määräyksessä mainitut tiedot ja asiat.

Menettelyä, jossa loppuraportissa viitataan työn aikana aiemmin valmistuneisiin toimenpideraportteihin, ei pidetä raportin tarkastettavuuden kannalta parhaana mahdolli
sena menettelynä. Myös tilanteissa, joissa joudutaan mahdollisesti pitkänkin ajan kuluttua arvioimaan puhdistustyötä, on eduksi, kun tässä puhdistamista koskevat asiat on
raportoitu yhdessä asiakirjassa (määräys 12).
Puhtaustavoitteen saavuttamiseksi ja toim innan aikaisten ympäristö- ja terveyshaittojen
tai vaarojen torjumiseksi tai vähentämiseksi voidaan joutua antamaan puhdistustyötä
koskevia lisäohjeita tai määräyksiä, koska puhdistustyön yhteydessä voi tulla esille
maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja, joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu
varautua (määräys 13).
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Tämä päätös koskee ilmoituksessa mainittu aluetta ja päätöksessä voidaan antaa
määräyksiä vai ilmoitusta koskevasta menettelystä. Tästä syystä mikäli kiinteistön
muissa osissa myöhemmin todetaan haitta-ainepitoisia maaperiä, on maaperän puhdistamisessa vastuussa olevan arvioitava näiden alueiden maaperän pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioitava kokonaan uudelleen. Maaperä puhdistamisessa voidaan
myös noudattaa tätä päätöstä, sen voimassaoloajan mukaisesti (määräys 14).
Sovelletut säännökset
Jätehuoltolaki (673/1 978) (JHL) 2, 3, 4, 6, 21 a ja 32 §
Jätelaki (646/2011) (JL) 1, 2, 3, 5, 6, 13, 31,121, 122ja 149 §
Jäteasetus (1 390/1 993) (JA) 3a §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1 997) 4, 6 ja 1 0 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 14, 19, 22, 75, lO4ja 108 §
Ympäristönsuojeluasetus (1 69/2000) (YSA) 24 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (1 1 3/2000) 1 9 ja 22 §
Hallintolaki (434/2003) 54 -58 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (3/2014) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittely”
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1590/2009) 78 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
-

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1.9.2017 asti.
Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava joka tapauksessa uudelleen vireil
le, mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saatu puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti (YSL 78 §).
Jos tämän päätöksen voimassaolon aikana annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännök
siä, on kyseisiä asetuksia tämän päätöksen estämättä noudatettava (YSL 78 §).
SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 1320 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (3/2014) elinkeino-, liikenne- ja ympäris
tökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon kohdan
“pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely” mukaisesti.
Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 55 euroa kultakin asian käsitte
lyyn kuluvalta tunnilta.

Yksikönpäällikkö

Ylitarkastaja

Lassi Liippo

*

Esa Wihlman
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Öljyalan Palvelukeskus Oy, Jaska —hanke, clo asiamies Jonna Seppänen. Pöyry Fin
and Oy, Valtakatu 25, 531 00 Lappeenranta. Suoritemaksua vastaan.
Maksuun viite: Jaska—kohdenumero: 2143-1-81207

Tiedoksianto
Liedon kunta 1 ympäristönsuojeluviranomainen, PL 24, 21421 Lieto
Liedon kunta 1 kunnanhallitus, PL 24, 21 421 Lieto
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 1 Jussi Virtanen, Kauppalanaukio 3 A, 45700 Kuusan
koski
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)
Yleistiedoksianto päätöksestä
Liedon kunnan ilmoitustaulu
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus tähän päätökseen on:
sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, tervey
den- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövai
kutukset ilmenevät;
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
-

-

-

-
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto taijuhannusaatto, valitusaikajatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
*

valittajan nimi ja kotikunta
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
* postiosoite,
puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoi
tukset valittajalle voidaan toimittaa
* päätös,
johon haetaan muutosta
* miltä
kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
*
perusteet, joilla muutosta vaaditaan

*

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla)
toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
* asiamiehen
valtakirja, asianajajanja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää
* toimitettaessa
valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

*

*

Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjeirnä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimei
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskir
jelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikeudenkayntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuintenja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.
Vaasa hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Puhelin: 0100 86360
Telekopio: 010 36 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: 8.00-16.15

(VHO päätösjulkipanon jälkeen)
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Asiakaspalautekysely
Olette saaneet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta päätöksen, joka koskee ilmoitustanne pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.
Kaikissa alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa kartoitetaan asiak
kaiden palvelutyytyväisyyttä. Tästä syystä tulette lähiaikoina saamaan (ilmoituksessa
mainitun yhteyshenkilön sähköpostisosoitteeseen) palvelua koskeva kysely.
Haluamme parantaa pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevien ilmoitusten kä
sittelyä koskevaa palveluamme ja siksi toivomme vastaustanne kyselyyn. Vastaami
nen kestää vain muutaman minuutin.

Kiitokset avusta.

Viite:

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille palvelutyytyväi
syyskyselyjen käyttöönottamiseksi, 138.2013

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT, PL
523, 20101 TURKU
kirjaamo.varsinas-suomi @ ely-keskus.fl
www.eIy-keskus.f/varsinais-suom
Käyntiosote: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Puhelinvaihde: 0295 022 500

