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TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 24.4.2019.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA OMISTAJA
Alueella on voimassa Rovaniemen kaupungin Valtatie 4:n asemakaava, jossa alue on
osoitettu yleisen tien alueeksi (LT) sekä katualueeksi.
Tutkimuskohteen koillispuolella sijaitsee lähimmät asuinkiinteistöt noin 50 metrin etäisyydellä kiinteistöltä. Kiinteistö rajoittuu tiealueisiin sekä pohjoispuolella liikekiinteisLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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töön. Eteläpuolella, kadun toisella puolella, sijaitsee Oy Teboil Ab:n polttoaineenjakeluasema.
Kiinteistön omistaa Rovaniemen kaupunki ja vuokralainen on Shell.
ILMOITETTU TOIMINTA
St1 Oy:n toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on tehnyt Rovaniemellä Shell Erottajan
huoltoaseman alueella maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksen 17.-19.12.
2018, tarkentavia lisätutkimuksia 11.-13.2.2019 ja laatinut Maaperän ja pohjaveden
kunnostussuunnitelman (101011006) 23.4.2019.
Kohteessa on harjoitettu polttonesteiden kaupallista jakelutoimintaa vuodesta 1953
Shell liikemerkin alla. Lisäksi kohteessa toimii kahvila sekä pesu- ja huoltohalli (huoltotoimintaa harjoittaa EvaCar Autopalvelut). Kiinteistön käyttöön ei ole suunnitteilla
muutosta.
Kiinteistöllä on 5 kpl 30 m3:n 1-vaippaista jakelusäiliötä (3 x DI, 95E ja 98E) vuodelta
1990, mutta yksi säiliö vuodelta 1952, 1-vaippainen (16 m3) polttoöljysäiliö vuodelta
1981 ja 5 kpl, 1-vaippaisia (15 m3) bensiinisäiliöitä (3 x 95E, 2 x 98E) vuodelta 1972.
Säiliöt ovat kaikki maanalaisia. Huoltamorakennuksen pohjoislaidalla on lisäksi 2-vaippainen lämmitysöljysäiliö (7 m3) ja jäteöljysäiliö. Lisätutkimusten yhteydessä kiinteistön
pohjoisosassa havaittiin olevan lämmitysöljysäiliön täyttö- ja tuuletusputket.
Lisätutkimuksen tarkoituksena oli rajata maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta
alueella. Tutkimukset kohdistettiin polttoaineiden jakelutoimintaan kohdistuville alueille,
kuitenkin huomioiden varoetäisyydet säiliöihin, putkilinjoihin ja sähkökaapeleihin. Tutkimuksia tehtiin myös Hallituskadun eteläpuolella olevalle katualueelle.
Nykyisen huoltoaseman polttoaineiden jakelurakenteet puretaan ja uudet jakelurakenteet rakennetaan kiinteistön itälaidalle sulakaudella 2020.
Shellin vuokra-alueen pohjoisen puoleisella kiinteistöllä on aikoinaan toiminut Esson
polttoaineiden jakeluasema.
Maaperä-, pohjavesi- ja pintavesitiedot
Pihan liikennöintialueet ovat asfaltoitu. Asfaltin alapuolella on murskekerros noin 0,40,5 metrin syvyydelle ja hiekkaa/soraa noin 1,6-3 metrin syvyydelle. Pohjamaana on
hiekkamoreeni - silttinen hiekkamoreeni aina 10 metrin kairaussyvyydelle. Pisteessä
NP1 oli turvekerros syvyydellä 1,6-1,9 metriä ja lisäksi pisteissä NP8, NP10, NP11,
NP12 ja NP19 multa-/humuskerros syvyydellä 1,3-2,5 metriä. Ilmeisesti näiden kerrosten yläpuoliset maakerrokset ovat täyttöjä. Kairaukset ulotettiin 4-10 metrin syvyydelle
maanpinnasta.
Kiinteistö ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue Kolpene (1269802, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) sijaitsee kohteesta noin 1,9 km kaakkoon.
Kiinteistön alueen pohjavettä ei hyödynnetä talousvesikäytössä.
Pohjaveden päävirtaussuunta on tutkimusten ja karttatarkastelun perusteella kiinteistöllä lounaaseen. Pohjavesipinta oli mittausajankohtana (17.12.2018) kiinteistön länsilaidalla 6,38-6,45 metrin syvyydellä maanpinnasta eli tasolla +83,9…84,15 ja kiinteisLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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tön itälaidalla 3,7-3,9 metrin syvyydellä maanpinnasta eli tasolla +86,9 ja myöhempänä mittausajankohtana (13.2.2019) kiinteistön länsilaidalla 4,79 metrin syvyydellä
maanpinnasta eli tasolla +86,13, kiinteistön pohjoisosassa 4,14 metrin syvyydellä
maanpinnasta eli tasolla +87,21 ja Hallituskadun eteläpuolisella kevyen liikenteen väylällä 6,26 metrin syvyydellä maanpinnasta eli tasolla +83,8. Vesipinta ei ehtinyt
tasaantua putkissa PVP21, PVP22 ja PVP23 ennen mittausajankohtaa, joten mittaustuloksia ei ole esitetty. Pohjaveden virtaus on alueella hyvin hidasta johtuen erittäin
tiiviistä moreenista. Maasto laskee aseman eteläpuolella voimakkaasti kohti etelää.
Lähimmät pintavesistöt sijaitsevat kohteesta noin 430 metriä kaakkoon (Kirkkolampi) ja
noin 510 metriä etelään (Harjulampi). Molemmat vesistöt laskevat Kemijokeen.
HAITTA-AINETUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
Maaperä- ja pohjavesitutkimukset
Tutkimuskohteessa toteutettiin maanäytteenottoon liittyvä kairaus 17.-19.12.2018.
Maanäytteet otettiin monitoimikairalla poraamalla jatkuvana näytesarjana. Tutkimuspisteitä tehtiin kaikkiaan 13 kpl. Piste NP1 kairattiin lämmitysöljysäiliön läheisyyteen,
pisteet NP5-NP7 uudelle säiliöalueelle, pisteet NP8 ja NP10 uuden mittarikatoksen ympärille, pisteet NP11 ja NP12 vanhan mittarikatoksen ympärille ja pisteet NP13-NP15
vanhan säiliöalueen ympärille. Kairanreiät täytettiin kairauksen yhteydessä ylösnousseella maa-aineksella ympäröivän maanpinnan tasoon. Asfalttialueelle sijoittuviin kairausreikiin laitettiin pintaan öljysorapaikkaus. Pisteisiin NP7, NP8, NP12 ja NP14
asennettiin pohjavesiputki (PVP7, PVP8, PVP12 ja PVP14). Tutkimuksen yhteydessä
pohjavesiputkista mitattiin vesipinta ja otettiin vesinäytteet.
Maanäytteet otettiin kaasutiiviisiin Rilsan-näytteenottopusseihin. Maanäytteitä otettiin
enintään 10 metrin syvyydelle maanpinnasta. Maastohavaintojen ja pikatestien perusteella 7 maanäytettä ja 4 vesinäytettä valittiin laboratoriossa analysoitaviksi.
Tutkimuspisteiden sijainnit kartoitettiin koordinaatistoon ETRS-TM35FIN ja niiden korkeustasot ovat korkeusjärjestelmän N2000 mukaan.
Polttoaineen hajua havaittiin pisteissä NP11, NP12 ja NP15. Pohjavesiputkessa PVP12
havaittiin vesipinnassa ohut öljykerros.
Lisätutkimukset
Tutkimuskohteessa tehtiin tarkentavia maaperäkairauksia ajalla 11.-13.2.2019. Maanäytteet otettiin monitoimikairalla poraamalla niin ikään jatkuvana näytesarjana. Tutkimuspisteitä tehtiin kaikkiaan 9 kpl. Piste NP16 kairattiin entisen säiliöalueen pohjoisosaan, piste NP17 rakennuksen terassin länsilaidan viereen, piste NP18 kiinteistön
pohjoisosaan, pisteet NP19 erottimen läheisyyteen, pisteet NP20-NP23 Hallituskadun
eteläpuolelle kevyenliikenteen väylälle ja piste NP24 rakennuksen länsilaidalle rajaamaan jo havaittua pilaantuneisuutta pisteessä NP17.
Kiinteistön pohjoisosassa raja-aidan laidalla sijaitsevat tuuletus- ja täyttöputket ovat
huoltoasemakiinteistön lämmitysöljysäiliön putkia. Piste NP18 sijoitettiin näiden läheisyyteen.
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Kairanreiät täytettiin kairauksen yhteydessä ylösnousseella maa-aineksella ympäröivän
maanpinnan tasoon. Asfalttialueelle sijoittuviin kairausreikiin laitettiin pintaan öljysorapaikkaus. Pisteisiin NP16, NP18, NP20, NP21, NP22 ja NP23 asennettiin pohjavesiputki (PVP16, PVP18, PVP20, PVP21, PVP22 ja PVP23). Tutkimuksen yhteydessä
pohjavesiputkista mitattiin vesipinta ja otettiin vesinäytteet.
Maanäytteet otettiin kaasutiiviisiin Rilsan-näytteenottopusseihin. Maanäytteitä otettiin
enintään 8 metrin syvyydelle maanpinnasta. Maastohavaintojen ja pikatestien perusteella 5 maanäytettä ja 6 vesinäytettä valittiin laboratoriossa analysoitaviksi.
Tutkimuspisteiden sijainnit kartoitettiin koordinaatistoon ETRS-TM35FIN ja niiden korkeustasot ovat korkeusjärjestelmän N2000 mukaan.
Polttoaineen hajua havaittiin pisteissä NP17, NP18 ja NP22.
Laboratoriotyöt
Maa- ja vesinäytteiden analysoinnit tehtiin SGS Inspection Services Oy:n laboratoriossa Kotkassa.
Näytteistä määritettiin kaasukromatografisesti raskaiden öljyhiilivetyjen (>C21-C40) pitoisuus, keskitisleiden (>C10-C21) pitoisuus ja bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleeni
ja muut hiilivedyt ja niiden summana haihtuvien öljyhiilivetyjen kokonaismäärä (TVOC,
C5-C10). Pitoisuudet määritettiin kuiva-ainetta kohti. Lisäksi näytteistä määritettiin
MTBE:n, TAME:n ja ETBE:n pitoisuudet. Lisäksi vesinäytteestä PVP14 ja maanäytteestä NP17 (1,0-2,0 m) tehtiin hiilivetyjen fraktiointi.
YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA
Maaperä
Haihtuvien öljyhiilivetyjen (C5-C10) pitoisuus 760 mg/kg ylitti valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 annetun ylemmän ohjearvon vanhan mittarikentän itälaidalla sijaitsevassa pisteessä NP11 (2,0-3,0 m). Em. pisteessä yksittäisistä jakeista ksyleenien pitoisuus oli 0,15 mg/kg. Samassa pisteessä syvyydellä 5,0-6,0 metriä haihtuvien öljyhiilivetyjen pitoisuus oli 53 mg/kg alittaen alemman ohjearvon ja ksyleenien pitoisuus oli
0,28 mg/kg. Ksyleenien pitoisuudet alittavat kynnysarvotason 1 mg/kg TEX-yhdisteille
molemmissa näytteissä. Lisäksi pisteessä NP11 havaittiin yksittäisistä jakeista pieniä
pitoisuuksia 1,2,4-trimetyylibentseeniä, 1,3,5-trimetyylibentseeniä ja 4-isopropyylitolueenia. Näytteessä NP15 (0,5-1,0 m) esiintyi lievästi koholla oleva, alemman ohjearvon
alittava, haihtuvien öljyhiilivetyjen pitoisuus 75 mg/kg.
Pisteessä NP17 haihtuvien öljyhiilivetyjen pitoisuus 400 mg/kg ylitti alemman ohjearvon
syvyydellä 1,0-2,0 m ja 170 mg/kg syvyydellä 3,0-4,0 m. Yksittäisistä jakeista em. pisteessä esiintyi alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus ksyleenejä syvyydellä 1,0-2,0 m ja
molemmilla syvyyksillä kynnysarvon ylittävät TEX-yhdisteiden pitoisuudet 2,47-14,99
mg/kg, sekä pieniä pitoisuuksia bentseeniä, tolueenia ja etyylibentseeniä. Lisäksi näytteessä esiintyi yksittäisistä jakeista pieniä pitoisuuksia n-propyylibentseeniä, isopropyylibentseeniä, 1,2,4-trimetyylibentseeniä, 1,3,5-trimetyylibentseeniä ja 4-isopropyylitolueenia. Muissa näytteissä ei havaittu kohonneita pitoisuuksia.
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Keskitisleiden (>C10-C21) pitoisuus 3 300 mg/kg ylitti ylemmän ohjearvon säiliöalueen
pohjoispuolisessa pisteessä NP15 (0,5-1,0 m). Samalla alueella huoltoasemarakennuksen terassin länsilaidalla keskitisleiden pitoisuus 9 900 mg/kg ylitti ylemmän ohjearvon pisteessä NP17 (1,0-2,0 m) ja raskaiden öljyhiilivetyjen (>C21-C40) pitoisuus 710
mg/kg ylitti alemman ohjearvon.
Muissa pisteissä keskitisleiden pitoisuudet vaihtelivat välillä <20-140 mg/kg. Raskaiden
öljyhiilivetyjen pitoisuudet vaihtelivat vastaavasti välillä <20-45 mg/kg. Pitoisuudet alittivat VNa:n asetuksen mukaisen kynnysarvotason öljyjakeille >C10-C40.
Taulukko 1. Tutkimustulosten yhteenveto.

Näytteestä NP17 (1,0-2,0 m) tehdyssä tarkemmassa hiilivetyfraktioinnissa alifaattisista
fraktioista 0,3 % oli heikosti kulkeutuvia ja niukkaliukoisia, 1,9 % oli niukkaliukoisia ja
kulkeutumattomia ja suurin osa kulkeutumattomia ja hyvin niukkaliukoisia 97,8 %
(10 800 mg/kg). Myös aromaattisista fraktioista vain pieni osa 10,1 % oli hieman tai
heikosti kulkeutuvia ja liukenevia ja loput 89,9 % (3 720 mg/kg) oli kulkeutumattomia ja
hyvin niukkaliukoisia.
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Taulukko 2. Maanäytteen hiilivetyfraktioinnin tulokset

Pohjavesi
Vanha mittarikenttä, PVP12:
Vanhan mittarikentän eteläpuolisesta pohjavesiputkesta PVP12 otetussa vesinäytteessä havaittiin selvästi koholla oleva haihtuvien öljyhiilivetyjen (TVOC, C5-C10) pitoisuus
3 300 mg/l. Yksittäisistä jakeista näytteessä esiintyi bentseeniä 25 mg/l, tolueenia 460
mg/l, etyylibentseeniä 110 mg/l, ksyleenejä 440 mg/l, MTBE:tä 8,7 mg/l ja ETBE:ä
0,065 mg/l.
Keskitisleiden (>C10-C21) pitoisuus oli 16 mg/l ja raskaiden öljyhiilivetyjen (>C21-C40) pitoisuus oli 0,5 mg/l.
Vesipinnassa havaittiin ohut öljykerros.
Vanha säiliöalue, PVP14 ja PVP16:
Vanhan säiliöalueen lounaispuolisesta pohjavesiputkesta PVP14 otetussa vesinäytteessä havaittiin myös koholla oleva haihtuvien öljyhiilivetyjen (TVOC, C5-C10) pitoisuus
31 mg/l. Yksittäisistä jakeista näytteessä esiintyi bentseeniä 1,2 mg/l, tolueenia 10
mg/l, etyylibentseeniä 2,2 mg/l, ksyleenejä 12,4 mg/l, MTBE:tä 4,7 mg/l ja TAME:a 0,67
mg/l.
Keskitisleiden (>C10-C21) pitoisuus oli 3,2 mg/l ja raskaiden öljyhiilivetyjen (>C21-C40) pitoisuus oli 0,11 mg/l.
Vanhan säiliöalueen pohjoispuolelta pohjavesiputkesta PVP16 analysoidussa näytteessä haihtuvien öljyhiilivetyjen pitoisuus alitti analyysimääritysrajan <200 mg/kg. Yksittäisistä jakeista näytteessä esiintyi 0,12 mg/l MTBE:tä ja pieniä pitoisuuksia TAME:a
0,0044 mg/l ja bentseeniä 0,0013 mg/l. Keskitisleitä oli pieni pitoisuus 0,07 mg/l ja raskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuus alitti analyysitarkkuusrajan <0,03 mg/l.
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Uusi jakelualue, PVP7 ja PVP8:
Uudella jakelualueella säiliöalueen eteläpuolisessa pisteessä PVP7 ja mittarikentän
eteläpuolisessa pisteessä PVP8 otetussa vesinäytteessä haihtuvien öljyhiilivetyjen
(TVOC, C5-C10) pitoisuudet alittivat analyysitarkkuusrajan <200 μg/l. Yksittäisistä
jakeista näytteissä esiintyi pieniä pitoisuuksia bentseeniä <1-1,2 μg/l, tolueenia 7,7-21
μg/l, etyylibentseeniä 5,6-15 μg/l, ksyleenejä 32,3-87 μg/l, MTBE:tä 12 μg/l ja TAME:a
2,7-31 μg/l.
Keskitisleiden (>C10-C21) ja raskaiden öljyhiilivetyjen (>C21-C40) pitoisuudet alittivat analyysitarkkuusrajan <0,03 mg/l.
Huoltoaseman pohjoisosa, PVP18:
Huoltoaseman pohjoisosassa putkessa PVP18 haihtuvien öljyhiilivetyjen pitoisuus oli
0,22 mg/l, keskitisleitä oli 1,3 mg/l ja raskaita öljyhiilivetyjä oli pieni pitoisuus 0,07 mg/l.
Yksittäisistä jakeista näytteessä esiintyi 0,0044 mg/l etyylibentseeniä ja 0,004 mg/l
ksyleenejä. Pitoisuudet ovat pieniä.
Hallituskadun eteläpuolen kevyen liikenteenväylä, PVP20-PVP23:
Kevyen liikenteen väylältä analysoiduissa pohjavesinäytteissä haihtuvien ja raskaiden
öljyhiilivetyjen pitoisuudet alittivat analyysitarkkuusrajan kaikissa näytteissä. Bentseeniä, TEX-yhdisteitä, MTBE:tä ja TAME:a ei havaittu. Pohjavesiputkessa PVP22 esiintyi
pieni pitoisuus keskitisleitä 0,04 mg/l. Muissa näytteissä ei havaittu keskitisleitä.
Vesinäytteestä PVP14 tehdyssä tarkemmassa hiilivetyfraktioinnissa alifaattisista fraktioista 32,3 % oli hieman kulkeutuvia ja liukenevia, 48,4 % oli niukkaliukoisia ja heikosti
kulkeutuvia ja 19,4 % kulkeutumattomia ja niukkaliukoisia tai hyvin niukkaliukoisia. Aromaattisista fraktioista suurin osa 67,6 % oli hieman kulkeutuvia ja liukenevia, 26,6 % oli
heikosti kulkeutuvia ja liukenevia ja pieni osa 5,7 % oli kulkeutumattomia ja hyvin niukkaliukoisia. Fraktioinnin tulokset tukevat hyvin havaintoa siitä, että alueen pohjaveteen
on kulkeutunut pääasiassa liukenevia ja kulkeutuvia jakeita, kun kulkeutumattomat jakeet ovat sitoutuneena maaperään.
Taulukko 3. Pohjavesinäytteen hiilivetyfraktioinnin tulokset.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi

8
RISKITARKASTELU JA KUNNOSTUKSEN TARPEEN ARVIOINTI
Yleistä riskinarvioinnista
Riskinarviointi tehdään yleensä vaiheittain. Riskinarvioinnin ensimmäisessä vaiheessa
kohteessa todettuja haitta-aineiden pitoisuuksia verrataan valtioneuvoston asetuksen
214/2007 mukaisiin kynnys- ja raja-arvoihin (ns. Maaperän haitallisten aineiden ohjearvot). Mikäli ohjearvot eivät viitearvojen soveltuvuustarkastelun perusteella sovellu
kohteeseen tai kohteessa havaittujen haitta-aineiden aiheuttamaa riskiä halutaan tarkastella tarkemmin kohdekohtaisesti, laaditaan tarkennettu riskinarviointi. Toisen vaiheen riskinarviointi voidaan toteuttaa kohdekohtaisesti tarkennettuna kvalitatiivisena
riskinarviointina tai yksinkertaistettuna riskien kvantitatiivisena laskentana keskeisimpiä
kohdekohtaisia lähtötietoja käyttäen.
Maaperässä ja pohjavedessä olevista yhdisteistä saattaa aiheutua merkittävä ympäristöriski, mikäli ne voivat kulkeutua, ja siten pilata maaperää, pohjavettä, ulko- tai
sisäilmaa taikka pintavesiä laajemmin. Ekologinen haitta on mahdollinen, mikäli kasveille tai eläimille aiheutuu haittavaikutuksia altistuksesta suoraan pilaantuneisuuteen
tai siitä levinneeseen pitoisuuteen. Vastaavasti, jotta yhdisteistä aiheutuisi merkittävä
terveysriski, tulee ihmisten altistua haitta-aineille suoraan pilaantuneen maan tai siitä
pintaveteen, pohjaveteen tai hengitysilmaan päätyneille pitoisuuksille siinä määrin, että
se voi olla terveydelle haitallista.
Tässä riskinarvioinnissa arvioitiin maaperässä havaittujen öljyhiilivetyjen leviämistä ja
niiden aiheuttamaa terveysriskiä alueen nykyisellä käytöllä tulevan maaperän kunnostuksen (massanvaihto + in situ-kunnostus) jälkeen. Riskinarvioinnilla haluttiin selvittää
kunnostuksen tavoitepitoisuuksia maaperän ja pohjaveden osalta kohteessa, jossa
pilaantuneisuus ulottuu syvimmillään pohjavesipintaan (keskimäärin -6,0 metriä maan
pinnasta) ja kaivutöiden toteuttaminen on vaikeaa huoltamorakennuksen ja vilkkaasti
liikennöidyn tiealueen läheisyyden vuoksi. Riskejä arvioitiin kvantitatiivisesti SoiliRisk
3.2 -laskentaohjelmistoa hyödyntäen. Ekologinen riski ei ole kohteessa merkittävä,
koska kiinteistöllä havaittu pilaantunut maa-aines kunnostetaan pintamaiden osalta
vähintään kolmen (3) metrin syvyydelle, joten mahdollinen pilaantuneisuus sijoittuu syvälle maaperään ja pohjaveteen puhtaiden pintamaiden alapuolelle, jossa ei ole kasvillisuutta eikä eläimistöä, joille yhdisteistä olisi haittaa tai mahdollinen haitta pieneläimistölle keskittyy niin suppealle alueelle, ettei haitalla ole laajaa merkitystä.
Kohteeseen ei ole aikaisemmin laadittu riskinarviointia.
Riskitarkastelu on kuvattu kokonaisuudessaan ilmoituksen liitteessä 2 (Maaperän ja
pohjaveden kunnostussuunnitelma, 101011006, Pöyry Finland Oy, 23.4.2019).
Kunnostustarve
Tehtyjen tutkimusten perusteella polttoaineiden jakelutoiminta on aiheuttanut alueella
maaperän ja etenkin pohjaveden pilaantumista, joka on nähtävissä kohonneina haittaainepitoisuuksina.
Kohteessa esitetään suoritettavaksi kunnostustoimenpiteitä sekä maaperän että pohjaveden osalta, koska kohteen pohjavedessä esiintyy öljyfaasi ja nykyisten jakelurakenteiden alapuolella voi olla pilaantuneempaa maa-ainesta kuin mitä tutkimuksissa ha-
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vaittiin. Riski jakelurakenteiden alapuolisen maaperän kapillaarivyöhykkeessä esiintyvän faasin olemassaololle on todennäköinen.
Riskinarvioinnin perusteella ei tutkimuksissa havaittujen pitoisuuksien perusteella aiheudu terveysriskiä tarkasteltujen altistumisreittien kautta. Kohteen pohjavedessä havaittiin kuitenkin öljyfaasi, joten on todennäköistä, että jakelurakenteiden alapuolella on
pilaantuneempaa maa-ainesta kuin kohdetutkimuksissa havaittiin. Tutkimukset tehtiin
jakelurakenteita vaarantamatta.
Näiden seikkojen vuoksi kohteeseen päädyttiin esittämään kunnostustoimenpiteitä ja
määritettiin riskinperusteiset kunnostuksen tavoitepitoisuudet maaperälle ja pohjavedelle. Jakelurakenteiden purkutöiden ja voimakkaimmin pilaantuneen maa-aineksen
massanvaihdon jälkeen tarkennetaan näytteenottoa pilaantuneilla alueilla. Kerätyn tiedon avulla laaditaan vallitsevasta tilanteesta käsitteellinen malli ja tarkennetaan laskennallista riskinarviota. Tämän perusteella voidaan suunnitella tarkemmin jatkotoimenpiteiden tarve ja laajuus.
Kunnostustavoitteet
Haitta-aineita saattaa kulkeutua maaperässä rakennuksen välittömässä läheisyydessä
sijaitsevan maanalaisen säiliön ja mittarikatoksen alueelta rakennuksen sokkelin alapuolelle sekä pohjaveden mukana kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen alapuolelle, josta ne voivat haihtua rakennuksen sisäilmaan haitallisessa määrin.
Tästä syystä haitta-aineille altistumista sisäilman kautta on arvioitu laskennallisesti
SoiliRisk 3.2 -ohjelmalla käyttämällä lähtöarvoina maaperässä havaittuja enimmäispitoisuuksia (NP17), joita käytettiin tavoitepitoisuuksien laskennassa maaperälle sekä
öljyfaasin läheisestä pohjavesiputkesta PVP14 fraktioinnissa havaittuja enimmäispitoisuuksia, joita verrattiin hyväksyttyihin pitoisuuksiin työpaikka-alueen sisäilmassa ja
hyödynnettiin tavoitepitoisuuksien laskennassa pohjavedelle.
Maaperä
Kohteen maaperän ja pohjaveden kunnostukselle laskettiin SoiliRisk 3.2 -ohjelmalla
riskiperusteiset tavoitepitoisuudet.
Maaperän riskiperusteisiin tavoitetasoihin päädyttiin, koska annetut tavoitepitoisuudet
eivät aiheuta laskennan mukaan terveysriskiä. Laskennan mukaan tavoitetasot olisivat
voineet olla esimerkiksi aromaattisten fraktioiden osalta jopa kolme kertaa suuremmat
ilman terveysriskiä. Tällöin laskettu saanti hengitettynä oli noin puolet siedettävästä
saannista. Mutta tavoitetasot haluttiin laskea kohtuulliselle tasolle, jotta myös pohjaveden kunnostuksen osalta voidaan päästä nopeammassa aikataulussa haluttuun tavoitetasoon. Nyt lasketuilla tavoitetasoilla laskettu saanti oli hengitettynä esimerkiksi
aromaattisten fraktioiden osalta suurimmillaan 5 μg/kg/d, kun siedettävä saanti on hengitettynä 40 μg/kg/d.
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Maaperän osalta kunnostuksen tavoitetasot ovat seuraavat:

Koska kohteessa havaittiin maaperässä lähinnä pieniä, kynnysarvot alittavia pitoisuuksia TEX-yhdisteitä (ksyleenien pitoisuus ylitti alemman ohjearvon yhdessä pisteessä) ja
bentseeniä, niin tavoitetasoina käytetään VNa:n asetuksen 214/2007 mukaisia ylempiä
ohjearvoja. Ylempiä ohjearvoja käytetään yleisesti tavoitetasona polttoaineen jakeluasemilla. Ylemmät ohjearvot edellä mainittujen jakeiden osalta soveltuvat käytettäväksi
tavoitetasona myös kohdekiinteistöllä, koska BTEX-yhdisteiden pitoisuuksista ei aiheudu sisäilmariskiä tarkasteltaessa pitoisuuksia SoiliRisk 3.2 -ohjelmalla.
Mikäli jostakin rajoittavasta tekijästä johtuen kunnostuksella ei saavuteta tavoitepitoisuuksia, laaditaan riskitarkastelu. Siinä arvioidaan aiheuttavatko ylitykset vaaraa ympäristölle ja terveydelle ja voidaanko maaperä tältä osin jättää puhdistumaan luontaisesti
vai tarvitaanko aktiivisia jatkotoimenpiteitä.
Pohjavesi
Pohjaveden riskiperusteisiin tavoitetasoihin päädyttiin, koska annetut tavoitepitoisuudet
eivät aiheuta laskennan mukaan terveysriskiä.
Pohjaveden osalta kunnostuksen tavoitetasot ovat seuraavat:

Laskennan perusteella lähimmässä huoltoasemarakennuksessa ei ole terveysperusteista sisäilmariskiä esitetyillä pohjaveden kunnostustasoilla, koska haitalliset pitoisuustasot sisäilmassa eivät ylity.
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Laskentaohjelma ei huomioi haitta-aineiden hajoamista/dispersiota vaan tuloksena on
ns. lopullisen tasapainotilanteen pitoisuus. Todellisuudessa tasapainotilanteen saavuttaminen kestää pitkään.
Maaperään jäävät haitta-aineet
Kunnostuksella pyritään poistamaan öljyhiilivetyjen osalta pitoisuuksiltaan kohdekohtaisten tavoitetasojen ylittävät maa-ainekset. Mikäli kunnostuksen aikana havaitaan
esteitä, joiden takia kunnostusta ei voi suorittaa suunnitelmien mukaisesti loppuun,
laaditaan riskinarvio. Riskinarviota päivitetään työn edetessä, jolloin on käytettävissä
enemmän lähtötietoja riskien arvioimiseen.
Käyttörajoitteet
Kunnostuksen jälkeen vanha polttoaineenjakelu ei aiheuta rajoitteita kohteen nykyisen
kaavan mukaiseen käyttöön.
Mikäli maaperään jää maa-aineksia, joiden pitoisuus ylittää VNa:n (214/2007) mukaisen kynnysarvon tai alueellisen taustapitoisuuden, maan kaivulle ja maa-ainesten käytölle jää yleensä käyttörajoite, jolloin maa-ainesta ei saa sijoittaa kohteen ulkopuolelle.
Maankäyttörajoite kohteeseen jää silloin, kun maaperään jää maa-aineksia, joissa pitoisuudet ylittävät alemman ohjearvon, ellei ylityksiä ole ko. käyttötarkoitukseen haitattomaksi arvioitu. Maankäyttörajoite tarkoittaa, että maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava uudestaan, jos maankäyttö kunnostuksen jälkeen muuttuu herkemmäksi.
Lopullisen päätöksen käyttörajoitteista tekee loppuraportin hyväksymisen yhteydessä
asiaa käsittelevä viranomainen.
KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Kohteen erityispiirteet
Kiinteistön rakennuksen länsilaidalla oleva terassi olisi syytä purkaa ennen maaperän
kunnostustoimenpiteitä. Muutoin maaperän kunnostus kohteessa voidaan ennakkotietojen perusteella suorittaa esteittä nykyisten mittarikatosten ja polttoaineen jakelupisteiden purun yhteydessä.
Kunnostusmenetelmän valinta
Pilaantuneen maaperän puhdistamiseen soveltuvia menetelmiä, joista on Suomessa
kokemuksia, ovat massanvaihto, öljyhiilivetyjen tehostettu biologinen hajottaminen sekä huokosilmapumppaus ja -ilman puhdistus. Pilaantuneiden ainesten käsittelyyn joko
kunnostuskohteessa tai loppusijoituspaikassa on käytetty läjitystä, stabilointia, kompostointia ja polttamista. Ulkomailla on kokeiltu pesua ja lämpökäsittelyä, joilla on voitu
nopeuttaa lika-aineiden liikkuvuutta. Pesutekniikka ja biologiset kunnostusmenetelmät
ovat Suomessa viime vuosina yleistyneet.
Kohteessa maaperän kunnostustyö on purettavien jakelulaitteiden alueella suunniteltu
tehtäväksi massanvaihdolla syvimmillään 4 metrin syvyydelle. Koska pilaantuneisuus
ulottuu vanhan säiliö- ja mittarikatoksen alueella aina 6 metrin syvyydelle pohjavesipintaan saakka ja kaivun toteuttaminen tavoitesyvyydelle on tiealueen läheisyyden ja
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maaperä olosuhteet huomioiden haastavaa, kohteeseen soveltuu jatkokunnostusmenetelmänä in situ-kunnostusmenetelmät (huokosilma ja biologinen) jakelulaitteiden
poiston jälkeen. Pohjaveden osalta esitetään pohjaveden pumppausta ja käsittelyä.
Pilaantuma keskittyy kohteessa pohjavesipintaan ja sen yläpuoliseen kapillaarikerrokseen, jonne myös kunnostustoimenpiteet kannattaa keskittää. Kohteen pilaantunut
maa-aines ja pohjavesi kunnostetaan yhdistetyllä huokoskaasuimulla, pohjaveden
pumppauksella ja biologisella kunnostuksella. Huokoskaasusimu poistaa VOC-yhdisteet tehokkaasti vajovesikerroksesta ja sen tuoma korvausilma edistää myös heikosti
haihtuvien keskitisleiden aerobista biohajoamista. Pohjaveden pumppauksella ehkäistään pilaantuman leviäminen laajemmalle, poistetaan haitta-aineita vedestä sekä syvennetään huokoskaasuimun vaikutusaluetta. Biologisella kunnostuksella puhdistetaan
jakelualueen voimakkaasti pilaantunutta maaperää ja pohjavesikerroksen pintaosaa.
Pohjaveden kunnostaminen yksin pohjaveden pumppauksella kestäisi hyvin pitkään.
Biologisella kunnostuksella alennetaan myös kapillaarikerroksessa olevien öljyhiilivetyjen pitoisuuksia.
Yhtenä vaihtoehtoisena kunnostusmenetelmänä pohjavedelle ja maaperän kunnostuksen tehostamiselle esitetään Innovac eli vetyperoksidin kuplitusmenetelmää. Menetelmästä on kerrottu tarkemmin kohdassa Innovac-menetelmä.
Huokosilmapumppaus ja -ilman puhdistus
Putkistoasennukset huokoskaasukunnostusta varten tehdään massanvaihtokaivannon
pohjalle vaakaputkistoina, jolloin huokoskaasuimua saadaan kohdistettua putkiston alapuoliseen maakerrokseen. Putkistoasennusten sijainnit tarkentuvat massanvaihtotyön
aikana, jolloin maaperän pilaantuneisuuden tasosta ja laajuudesta saadaan tarkempaa
tietoa.
In situ-kunnostuksesta vastaava urakoitsija voi vielä harkintansa mukaan tarkentaa pilaantuneen alueen rajauksia, pitoisuustasoja ja in situ-menetelmän yleistä soveltuvuutta kohteeseen. Urakoitsija tekee esittämästään kunnostusmenetelmästä työselityksen,
jonka työn tilaaja sekä kohteen kunnostuksen ympäristötekninen valvoja hyväksyvät.
Putkistot asennetaan työselityksen mukaisesti vaakaputkistoina pohjaveden pinnan
yläpuolelle. Näiden siiviläputkistojen kautta maaperästä imetään haihtuvia hiilivetyjä,
jotka käsitellään haitattomiksi joko katalyyttisellä käsittelyllä tai aktiivihiilisuodatuksella.
Huuhteluvaikutuksen tehostamista varten puhtaaksi käsitelty huokosilma ohjataan takaisin maaperään asennettavien pystyputkien kautta.
Kaivannon täyttövaiheessa huokosilman imuputkisto peitetään muovilla, jolla estetään
korvausilman virtaaminen ylemmistä maakerroksista.
Mikäli käytettäviin in situ-menetelmiin tulee urakoitsijan työselityksen yhteydessä muutoksia, hyväksytetään ne valvovalla viranomaisella ennen työn aloittamista.
Biologinen in situ-käsittely
Biologinen käsittely toteutetaan massanvaihdon jälkeen edelleen pilaantuneiksi jääneillä alueilla massanvaihtosyvyydestä alaspäin jäännöspitoisuuksien alentamiseksi.
Biologisessa kunnostuksessa haitta-aineiden biologista hajoamista tehostetaan lisäämällä maaperään happea, ravinteita, kosteutta ja mahdollisesti myös bakteereja. Happi, ravinteet ja muut apuaineet syötetään maaperään vesiliuoksena, josta ne vapauLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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tuvat hitaasti maaperässä olevan luonnollisen bakteerikannan käyttöön. Käytettävät
ravinteet ovat ihmiselle ja ympäristölle vaarattomia ja biologisesti helposti hajoavia.
Ravinteiden määrät ja seossuhteet suhteutetaan syötettävän liuoksen määrään.
Mikäli biologiseen kunnostukseen päädytään, tekee urakoitsija huokosilmakunnostuksen tavoin käytettävästä menetelmästä työselityksen, jossa kuvataan mm. käytettävät
kemikaalit ja niiden määrät. Työselityksessä kuvataan myös kunnostuksen seurantamenetelmät ja aikataulu.
Biologinen käsittely lopetetaan kun kunnostustavoite on saavutettu tai kun todetaan,
että menetelmällä ei enää saavuteta merkittävää puhdistumista.
Mikäli käytettäviin in situ-menetelmiin tulee urakoitsijan työselityksen yhteydessä muutoksia, hyväksytetään se valvovalla viranomaisella ennen työn aloittamista.
Tehostettu pumppaus
Menetelmässä pilaantunutta pohjavettä pumpataan maan päälle puhdistettavaksi. Pilaantunutta pohjavettä pumpataan kohteessa käsittelyyn noin 5 m3/vrk. Pohjavettä
pumpataan kaivoista pintarajakytkimin varustetulla uppopumpulla, millä kohdistetaan
pumppaus pilaantuneeseen kerrokseen. Vesi puhdistetaan maanpäällisessä käsittelyyksikössä, joka koostuu öljynerottimesta ja aktiivihiilisuodattimesta tai vaihtoehtoisesti
stripperistä. Pumpattu pohjavesi puhdistetaan viemäröinnin raja-arvojen vaatimalle tasolle ja viemäröidään.
Tarkkailua ja tarvittaessa huoltoa tehdään vähintään kuukauden välein. Jokainen tarkkailukäynti tulee sisältämään vesimittarin lukeman kirjaamisen ja pinnankorkeuksien
mittaamisen. Vesinäyte otetaan pumpattavasta ja puhdistetusta vedestä kahden kuukauden välein laboratorioanalyysiin tilaajan hyväksymässä akkreditoidussa laboratoriossa.
Kunnostusmenetelmän täydentyessä tai muuttuessa työn edetessä, neuvotellaan siitä
ja sen toteutumisesta valvovan viranomaisen kanssa ennen kunnostustoimenpiteiden
aloittamista.
Innovac-menetelmä
Vedellä kyllästyneeseen maakerrokseen syötetään vetyperoksidia korkeintaan noin 25
prosenttisena vesiliuoksena, mikä saa aikaan reaktion, missä syntyy kuplitusta, mikä
tehostaa VOC-yhdisteiden haihtumista. Vetyperoksidi tuodaan paikalle 50-prosenttisena liuoksena, mikä laimennetaan kohteessa sopivaksi. Syöttö voidaan tehdä pystyputkista ja haihtuvia VOC-yhdisteitä voidaan kerätä talteen in situ-kunnostusta varten
maaperään asennetuista vaakaputkistoista. Nesteen avulla saadaan vaikutusalue
suuremmaksi kuin perinteisellä ns. air-sparging -menetelmällä, ja näin kunnostusaika
lyhenee merkittävästi. Koska käsiteltävä pohjavesi sijaitsee vähintään kuuden (6)
metrin syvyydessä, ei vetyperoksidin käytölle ole mahdollisten rakenteiden tms. muodostamia esteitä. Käsittelyn vaikutusaluetta voidaan seurata mittaamalla VOC-pitoisuuksia PID-mittarilla huokoskaasu- ja pohjavesiputkista. Käsittely voidaan toistaa tarvittaessa useampia kertoja halutun tuloksen aikaan saamiseksi. Mikäli em. menetelmää päädytään käyttämään, laaditaan siitä tarkentava työselitys, mikä hyväksytetään
ELY-keskuksella.
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Kunnostusmenetelmän täydentyessä tai muuttuessa työn edetessä, neuvotellaan siitä
ja sen toteutumisesta valvovan viranomaisen kanssa ennen kunnostustoimenpiteiden
aloittamista.
Täydentävät tutkimukset ja lausunnot
Kiinteistön pohjoisosassa lämmitysöljysäiliön täyttöputkien läheisyydessä, kiinteistön
rajalla tehdään kunnostuksen yhteydessä koekuoppia, joiden avulla selvitetään putkessa PVP18 esiintynyttä öljyhiilivetypitoisuutta. In situ-urakoitsija voi harkintansa mukaan tehdä täydentäviä tutkimuksia kunnostusmenetelmien toimivuuden testaamiseksi.
Esivalmistelut
Ennen kunnostustöiden aloittamista pidetään aloituskokous ja kunnostuksen (massanvaihto ja asennustyöt) valmistuttua tarvittaessa loppukokous. Aloituskokouksessa käydään lävitse kunnostussuunnitelma ja siihen annettu viranomaispäätös. Kokouksissa
todetaan työalueen kunto sekä sen todennäköisellä vaikutusalueella olevan kasvillisuuden ja laitteiden kunto sekä sovitaan niitä koskevista toimenpiteistä. Kokouksista laaditaan pöytäkirja. Ennen massojen kuljettamista valitaan massojen vastaanottopaikat.
Kokouksiin kutsutaan kaupungin ympäristöviranomainen, Lapin ELY-keskuksen edustaja, kiinteistön omistaja, paloviranomainen sekä kunnostuskohteen urakoitsijan edustaja. Kokoukset järjestää töille nimetty valvoja.
Kunnostuksen periaate
Maaperä
Maaperän kunnostukseksi esitetään pilaantuneiden maa-ainesten poistamista ja korvaamista pilaantumattomilla maa-aineksilla (massanvaihto) säiliö- ja jakelualueilla keskimäärin 3-4 metrin syvyydelle. Syvemmällä esiintyvän haitta-ainepitoisen maa-aineksen kunnostaminen esitetään toteutettavaksi in situ-kunnostuksella (huokosilmapumppaus ja biologinen in situ-käsittely).
Vanhalla säiliö- ja jakelualueella kunnostus kohdistetaan rakennuksen puoleisella luiskalla noin 3 metrin syvyydelle ja tienpuoleisella luiskalla 4 metrin syvyydelle. Säiliöalueella maanalaiset säiliöt tyhjennetään, kaasuvapautetaan ja poistetaan. Säiliöitä ympäröivän maa-aineksen pilaantuneisuus tarkistetaan. Kaivumäärä on arviolta 1 800 m3ktr
(sisältäen maanalaiset säiliöt 100 m3), josta pilaantuneen maa-aineksen määrä on arviolta 1 100 m3ktr.
Huoltoasemakiinteistön itälaidalla mittarikatoksen alueella mittarikorokkeiden ja niitä
ympäröivän maa-aineksen pilaantuneisuus tarkistetaan. Kaivu ulotetaan arviolta 1,5
metrin syvyydelle. Kaivumäärä on arviolta 170 m3ktr, josta pilaantuneen maa-aineksen
määrä on arviolta 40 m3ktr.
Öljynerottimen alapuolisen maaperän pilaantuneisuus tarkistetaan. Kaivumäärä on
arviolta 110 m3ktr, josta pilaantuneen maa-aineksen määrä on arviolta 20 m3ktr.
Kiinteistön itälaidalla säiliöalueella maanalaiset säiliöt tyhjennetään, kaasuvapautetaan
ja poistetaan. Säiliöitä ympäröivän maa-aineksen pilaantuneisuus tarkistetaan. Kaivumäärä on arviolta 915 m3ktr, josta pilaantuneen maa-aineksen määrä on noin 100
m3ktr. Poistettavien säiliöiden yhteistilavuus on 135 m3.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi

15
Täyttöalueilla maaperän pilaantuneisuus tarkistetaan. Kaivumäärä on arviolta 75 m3ktr.
Kokonaiskaivumäärä on arviolta 3 070 m³ktr (4 150 m³itd), josta pilaantuneen maaaineksen määrä on noin 1 260 m³ktr (1 700 m³itd).
Massanvaihdolla poistettavan pilaantuneen maa-aineksen määrä tarkentuu kaivutyön
edessä. Kohteesta pyritään poistamaan massanvaihdolla ainoastaan määräsyvyydelle
asti (kaivu max 4 metriä) kunnostuksen tavoitetasot selvästi ylittävä, ns. voimakkain
pilaantuneisuus. Muutoin kunnostamisessa hyödynnetään in situ-käsittelyä.
Kun valvoja on todennut ja ympäristöviranomainen hyväksynyt massanpoiston riittävyyden, täytetään kaivannot muualta tuotavilla pilaantumattomilla massoilla ja kunnostustavoitteen alittavilla kaivumassoilla.
Kunnostus sisältää pääkohdittain seuraavat toimenpiteet:
 mittarialueilta poistetaan jakelualueiden rakenteet,
 maanalaiset säiliöt tyhjennetään, kaasuvapautetaan ja poistetaan,
 pilaantunut maa-aines kaivetaan, lastataan ja kuljetetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan,
 vanhalle säiliö- ja jakelualueelle asennetaan huokosilmaputket ja omat putket biologista in situ-kunnostusta varten,
 in situ-kunnostuksen yhteydessä asennetuista putkista otetaan pohjavesinäytteitä
heti niiden asennuksen jälkeen sekä alueella jo olevista pohjavesiputkista, jotta
saadaan rajattua pohjavedessä esiintyvän öljyfaasin aluetta ja varmistettua siiviläputkikaivojen sijainnit ennen niiden asentamista,
 vanhan säiliö- ja jakelualueen eteläosaan asennetaan siiviläputkikaivot (3 kpl),
joista jatketaan pilaantuneen pohjaveden pumppausta maaperän kunnostuksen
jälkeen,
 pohjaveden pumppaus ja purkuputkien asennus,
 koska maaperä on hyvin tiivis, kertyvä pohjavesimäärä on todennäköisesti vähäinen. Pohjaveden tehostetun kunnostuksen tarve selviää vasta kun massanvaihto
on tehty ja faasi saadaan poistettua pohjavesipinnasta sekä on tehty lyhytaikaista
pohjaveden pumppausta,
 kaivannot täytetään pilaantumattomilla ja routimattomilla maa-aineksilla ja kunnostustavoitteen alittavilla tiivistämiskelpoisilla kaivumailla ja
 kaivualue ja muut työalueet viimeistellään kunnostusta edeltänyttä tilaa vastaaviksi.
Massanvaihdolla poistettava pilaantunut maa-aines toimitetaan käsiteltäväksi ja loppusijoittavaksi laitokseen tai jäteasemalle, jolla on lupa vastaanottaa pilaantuneita maamassoja.
Pohjavesi
Ennakkoarvion perusteella kohteessa joudutaan pohjaveden jatkuvaan pumppaukseen, mitä varten kiinteistölle asennetaan kolme siiviläputkikaivoa (SPK1, SPK2 ja
SPK3). Pumppausvesi johdetaan paineputkella maanpäälliseen käsittely-yksikköön,
joka sisältää hiekanerottimen, öljynerottimen, aktiivihiilisuodattimen, vesimittarin ja
näytteenottohanan. Käsittelyn jälkeen vesi johdetaan Rovaniemen kaupungin hulevesiviemäriin, mitä varten vesien johtamiselle tulee hankkia lupa. Pohjaveden puhdistuspumppaus aloitetaan faasin poistolla eli kertyvää öljyfaasia poistetaan pohjaveden
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pinnasta siiviläputkikaivoista noutimella tehostetusti. Mikäli faasia kertyy runsaasti, eikä
manuaalisella faasinpoistolla saavuteta haluttua tulosta, voidaan faasinpoistossa käyttää imuautoa. Kun faasi on saatu poistettua pohjaveden pinnasta, puhdistuspumppausta jatketaan kunnes päästään viranomaisen asettamiin tavoitepitoisuuksiin. Pohjaveden kunnostuksen osalta yhtenä vaihtoehtona voi olla myös Innovac-menetelmä.
Pohjaveden kunnostusurakka sisältää pääkohdittain seuraavat toimenpiteet:
 puhdistuslaitteiston asennus sisältää putkien ja sähkökaapeleiden liittämisen yksikköön,
 työmaakeskuksen järjestäminen alueelle (urakoitsija),
 laitteiston vuokrat,
 aktiivihiilen vaihtamiset ja hävittämiset (urakoitsija),
 erottimen tyhjentämiset ja öljytilan tarkkailu (urakoitsija) ja
 näytteenotot tulevasta ja laitteistosta lähtevästä vedestä (urakoitsija).
Rakenteet ja laitteistot, vaatimukset
Ennen kunnostustöiden alkua huoltoasemarakennuksen länsilaidalla oleva terassi tulee
purkaa.
Kunnostusalueella tai välittömässä läheisyydessä olevat maanalaiset rakenteet, kuten
putket, johdot ja kaapelit on paikannettava mahdollisimman tarkasti ennen töiden aloittamista, ja niitä on varottava vahingoittamasta. Samoin on huomioitava turvaetäisyydet
kaivettaessa esim. sähkökaapelin läheisyydessä. Paikantamisessa on käytettävä hyväksi johtojen ja putkien haltijan asiantuntemusta (sähköyhtiöt, kunnan vesi- ja viemärilaitos, kiinteistön omistaja, jne.). Uudemman säiliöalueen välittömässä läheisyydessä
kulkee putkistoja ja kaapeleita, jotka voivat vaikeuttaa pohjoisimman säiliön poistoa.
Menetelmän kuvaus
Maaperän kunnostus
Kohteessa on suunniteltu tehtäväksi maaperän kunnostusta purettavien mittarikenttien,
maanalaisten säiliöiden alueella sekä täyttöalueella. Pilaantuneisuuden kunnostus on
suunniteltu tehtäväksi massanvaihdolla ja sen jälkeisenä in situ-kunnostuksena (huokosilmapumppaus ja biologinen in situ-kunnostus). Kohteessa on myös tarve pohjaveden kunnostukselle, mitä varten huoltoasemakiinteistön eteläosaan asennetaan kolme
(3) siiviläputkikaivoa pohjaveden puhdistamista varten.
Kaikki poistettavat laitteet (mm. säiliöt) jäävät urakoitsijalle, ellei urakkapyynnössä tai neuvottelussa ole muuta esitetty/sovittu.
Pilaantuneisuuden kunnostus ulotetaan alueelle, jolla kunnostuksen tavoitepitoisuudet
ylittyvät. Massanvaihtoalueiden pinta-ala on yhteensä noin 1 345 m² ja massanvaihto
ulotetaan arvion mukaan 3-4 metrin syvyydelle ja sen alapuolinen pilaantuneisuus kunnostetaan in-situna, uudemmalla säiliöalueella arviolta 3,5 metrin syvyydelle, öljynerottimen alueella arviolta 3 metrin syvyydelle, mittarikatoksen alueella arviolta 1,5 metrin
syvyydelle ja täyttöalueilla arviolta 1 metrin syvyydelle. Pilaantuneen maa-aineksen
kokonaismäärä on noin 1 700 m³itd.
Suunniteltu työjärjestys ja massanvaihdon toteutus on esitetty kappaleessa Kunnostuksen periaate.
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Syvät kaivannot luiskataan työturvallisuus huomioiden kaltevuuteen 1:1…2:1, ellei työn
aikana todeta, että luiskausta voidaan jyrkentää. Vanhalla mittarikentällä yksi maanalaisista säiliöistä sijoittuu lähelle seinälinjaa ja uudemmalla säiliöalueella yksi säiliöistä
sijoittuu lähelle kaapeleita ja käytöstä poistettua kaukolämpöputkea, minkä vuoksi luiskausta ei voida seinälinjan vieressä toteuttaa kaltevuuteen 1:1. Mikäli säiliön poistoa
(mm. käytöstä poistetun kaukolämpölinjan läheisyydessä) ei voida tehdä turvallisesti, niin säiliö tulee jättää paikoilleen ja täyttää hiekalla tai kaukolämpölinja
tulee purkaa/tukea asianmukaisen työohjelman mukaisesti. Matalissa kaivannoissa (täyttöalueet) kaivannot luiskataan 2:1…4:1. Suunnitelmasta poikkeamiset perusteluineen merkitään työmaapäiväkirjaan.
Valvoja määrittää massanpoiston yhteydessä pilaantuneiden maa-ainesten öljyhiilivetypitoisuudet kenttätesteillä, ja kaivujen riittävyys varmennetaan laboratorioanalyysien avulla suunniteltujen maksimisyvyyksien mukaisesti. Syvemmällä esiintyvät pilaantuneet maa-ainekset kunnostetaan in situ-kunnostusmenetelmillä. Mikäli jostakin
rajoittavasta tekijästä johtuen tavoitepitoisuuksia ei saavuteta, laaditaan ylityksistä riskitarkastelu, missä arvioidaan aiheuttavatko ylitykset haittaa ympäristölle tai terveydelle
ja voidaanko maaperä tältä osin jättää puhdistumaan luontaisesti. Riskinarviota päivitetään ensimmäisen kerran massanvaihtovaiheen jälkeen.
Pilaantuneet maat, joiden pitoisuus ylittää kunnostukselle annetut tavoitepitoisuudet,
toimitetaan jatkokäsittelyyn urakoitsijan esittämälle ja valvojan hyväksymälle luvanvaraiselle käsittelyalueelle. Käsittelijä vastaa massojen loppusijoittamisesta.
Jos kaivutyön yhteydessä joudutaan poistamaan maa-aineksia, joissa pitoisuus alittaa
tavoitepitoisuudet, hyödynnetään näitä massoja kaivannon täytössä, silloin kun massat
ovat rakentamiskelpoisia. Käyttökelpoiseksi todetut kaivumaat läjitetään kiinteistölle
kunnostusalueen läheisyyteen, valvojan osoittamaan paikkaan.
Kohteesta poistetaan asfalttipinnoitetta toimenpidealueilta arviolta 2 000 m2:n suuruiselta alueelta ja mittarikatoksen betonikiveykset sekä säiliöiden alapuoliset laatat noin
120 m2:n suuruiselta alueelta. Urakoitsija toimittaa poistettavan asfaltin ja betonikiveykset haluamaansa paikkaan ja vastaa siltä osin mahdollisista urakkaansa kuuluvana.
Kaivannot täytetään pilaantumattomilla, routimattomilla, tiivistämiskelpoisilla, muualta
tuotavilla urakoitsijan hankkimilla materiaaleilla (Hk, Sr, HkMr) ja tavoitetason alittavilla
kaivumassoilla. Täyttöihin tarvitaan muualta tuotavia maa-aineksia noin 1 950 m³itd.
Käyttökelpoisia kaivumassoja (kivennäismaita) on arviolta noin 2 050 m³itd.
Liikennöitävällä alueella kaivanto täytetään kerroksittain tiivistäen vähintään 92 % tiiveysasteeseen tasoon -0,40 maanpinnasta. Kaivannon täyttökerroksen kantavuustavoite on 50 MN/m² (E2). Tukikerros tehdään 300 mm vahvuudelta murskeella (#0-64
mm) ja kantavakerros 100 mm vahvuudella murskeella (#0-32 mm). Pinta tasoitetaan
murskesoralla (#0-16 mm). Murskekerroksen tiiveysvaatimus on 97 %. Kantavuustavoite 175 MN/m² (E2), (E2/E1=<2,2).
Nurmialueella kaivanto täytetään kerroksittain tiivistäen vähintään 92 % tiiviysasteeseen tasoon -0,10 maanpinnasta, lopputäyttö tehdään mullalla. Em. alueilla humuskerros otetaan erilleen ja hyödynnetään myöhemmin kaivannon pintakerroksessa.
Alueelle kylvetään nurmisiemenseos, käytettävä määrä 2,5 kg/100 m².
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Massanvaihtoalueilla suoritetaan tarvittaessa valvojan osoittamissa paikoissa kantavuuskokeet. Valvoja voi määrätä urakoitsijan tekemään useampia kokeita kuin määräluettelon mukaan on urakkaan sisällytetty, jolloin tavoitearvon alittavista kokeista aiheutuneista kustannuksista vastaa urakoitsija, muussa tapauksessa kustannuksista vastaa
tilaaja. Jos tarkistuskoe osoittaa, ettei tavoitearvoja saavutettu, on urakoitsija velvollinen kustannuksellaan suorittamaan korjaukset ja osoittamaan kustannuksellaan uudella kokeella vaatimuksen täyttymisen.
Massanvaihdon lisäksi kohteessa uusitaan kaikki polttoaineiden jakeluun liittyvät rakenteet ja laitteet standardin SFS 3352 mukaisesti, sisältäen mm. seuraavat työt:
 mittarikentän ja katoksen uusiminen uudemmalla alueella,
 säiliöiden vaihtaminen ja putkistojen uusiminen,
 säiliöiden täyttöpaikan uusiminen,
 öljynerottimen uusiminen,
 pintavesien johtamisjärjestelyiden saneeraus ja
 suojauksen eristerakenteena käytetään muovikalvoa.
Pohjaveden kunnostus
Pohjaveden kunnostusta varten vanhan säiliö- ja jakelualueen maaperän kunnostuksen
yhteydessä kohteeseen asennetaan siiviläputkikaivot, SPK1-SPK3 massanvaihtoalueen eteläreunalle. Kaivon alapää ulotetaan pohjavesipinnan alle vähintään 3 metriä,
jolloin kaivon syvyys tulee olemaan noin 10 metriä. Kaivon lopullinen asennussyvyys ja
siiviläosan taso sekä kaivon sijainti määritetään työn aikana valvojan toimesta.
Siiviläputkikaivosta pumppausvedet johdetaan paineputkilinjalla 32PEM (PN10) maanpäälliseen puhdistusyksikköön, joka sisältää hiekanerottimen, öljynerottimen, aktiivihiilisuodattimen, vesimittarin ja näytteenottohanan. Puhdistusyksikön jälkeen pumppausvedet johdetaan kiinteistön hulevesikaivon kautta Rovaniemen kaupungin omistamaan uuteen hulevesiviemäriin. Hulevesiviemärilinjan rakentaminen aloitetaan Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toimesta sulakaudella 2020. Paineputken tarve on yhteensä
noin 25 metriä. Pumppu voi olla myös imevä eli pumppu sijoittuisi puhdistusyksikköön,
jolloin sen säätö ja huolto olisi helpompaa.
Rakennuttaja hakee lupaa Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ltä pumppausvesien johtamiselle hulevesiviemäriin ennen kunnostustoimenpiteiden aloittamista. Lupahakemuksessa esitetään, että viemäriin johdettavassa vedessä öljyhiilivetyjen kokonaismäärä
on enintään 5 mg/l.
Pohjaveden pumppaukseen liittyvien laitteiden sähköistys on suunniteltu toteutettavaksi erillisen työmaakeskuksen kautta. Työmaakeskus tilataan urakoitsijan toimesta.
Keskuksen hankkii kohteeseen veden puhdistamisesta vastaava urakoitsija rakennuttajan kustannuksella. Maarakennusurakoitsija asentaa kuitenkin sähkökaapelit maahan, itsesäätyvät lämmityskaapelit putkilinjoihin ja sähkökaapelin ja liitokset konttiin.
Lopuksi urakoitsija viimeistelee toimenpidealueen (nurmikon korjaus).
Pohjaveden kunnostus aloitetaan faasin poistolla, jota tehdään nopeutetusti siiviläputkikaivoista noutimella sekä tarvittaessa, mikäli faasia kertyy runsaasti, voidaan käyttää
imuautoa.
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Siiviläputkikaivoista SPK1-SPK3 pumpattavan veden määrä on arvioitu olevan yhteensä noin 5 m3/d. Tutkimusten perusteella arvioidaan pumpattavan veden öljyhiilivetyjen
kokonaispitoisuuden olevan alkuvaiheessa 50 mg/l (TVOC C5-C10 + keskitisleet ja raskaat öljyt >C10-C35). Öljynerottimella ja aktiivihiilisuodattimella voidaan arvioida erottavan öljyhiilivetyjä noin 90%, jolloin viemäriin laskettavassa vedessä öljyhiilivetyjen kokonaismäärä olisi enintään noin 5 mg/l eli 25 g/d (TVOC + keskitisleet + raskaat öljyt).
Maa-ainesten käsittely
Pilaantuneiksi todetut massanvaihdolla poistettavat maa-ainekset toimitetaan asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottopisteeseen.
Massojen vastaanottaja vastaa massojen loppusijoittamisesta lupaehtojensa mukaisesti. Jäljelle jäävät, pitoisuustasoltaan kunnostustavoitteen alittavat maamassat käytetään ensisijaisesti kaivannon alustäytöissä, mikäli massat ovat rakentamiskelpoisia.
Vesien käsittely
Pohjaveden laatu kontrolloidaan, mikäli pohjaveden pumppaus kaivannon kuivana pitämiseksi on tarpeellista. Maaperän kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyvää öljyistä vettä voidaan poistaa loka-autolla.
In situ-kunnostuksessa huokoskaasussa mahdollinen kosteus erotetaan kaasusta tarvittaessa ennen kaasunkäsittelyä.
Jätteiden käsittely
In situ-kunnostuksessa pumpattu pohjavesi puhdistetaan viemäröinnin raja-arvojen
vaatimalle tasolle. Huokoskaasuimussa erotettu vesi kerätään vedenerotussäiliöön,
josta se pumpataan ajoittain vesienkäsittely-yksikköön.
Täyttöihin kelpaamattomat kaivumaat kuljetetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan,
jossa ne sijoitetaan pitoisuuksien ja vastaanottopaikan ohjeiden mukaisesti. Vastaanottajalla on vastuu pilaantuneiden maiden käsittelystä ja loppusijoittamisesta lupaehtojensa mukaisesti. Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanottomaksut maksaa tilaaja
suoraan vastaanottajalle ko. vastaanottajan laskun mukaan.
Käytettäessä öljynerotinta ja aktiivihiiltä pohjaveden käsittelyyn sovitaan öljynerottimeen pumpatun pohjaveden purkujärjestelyistä paikan päällä. Erottimeen kertynyt öljy
toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Tilaaja maksaa öljyvesiseoksen vastaanottomaksut ko. vastaanottajan laskun mukaan.
Poistettaessa pohjavedessä olevia öljyhiilivetyjä loka-autolla, toimitetaan öljyvesiseos
luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan, jossa se sijoitetaan vastaanottopaikan ohjeiden
mukaisesti. Tilaaja maksaa loka-auton ja öljyvesiseoksen vastaanottomaksut suoraan
vastaanottajalle ko. vastaanottajan laskun mukaan.
Valvoja määrittää kustannustehokkaimman tavan edellä mainittujen vesien käsittelyyn
ja sopii menettelystä ympäristöviranomaisen kanssa.
Kuljetukset
Pilaantuneet maat kuljetetaan vastaanottopaikkaan kuorma-autolla. Kuormat peitetään
pölyämisen ja varisemisen estämiseksi. Kuljetukset varustetaan pilaantuneen maaLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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aineksen siirtoasiakirjoilla. Pilaantuneiden maiden ja muiden poistettavien materiaalien
vastaanottopaikat sovitaan valvojan tekemän kustannusvertailun pohjalta ja ilmoitetaan
valvovalle viranomaiselle ennen materiaalien kuljetusta.
Varastointi
Kunnostuskohteesta poistettavat pilaantuneet maat sijoitetaan suoraan luvanvaraiseen
ja ympäristöviranomaisen hyväksymään vastaanottopaikkaan, joka vastaa massojen
loppusijoituksesta.
Kunnostuskohteessa ei massoja varastoida lukuun ottamatta lyhytaikaista kasalle laittoa massojen lajittelemiseksi.
Kunnostuksen päättyminen
Maaperän kunnostustoimet ovat riittäviä, kun kaivannosta otettujen kenttätestien ja
laboratoriossa analysoitujen kontrollinäytteiden öljyhiilivetypitoisuudet alittavat kunnostuksen tavoitepitoisuudet. Massanvaihtovaihe päätetään tavoitesyvyyteen, joka on noin
3-4 metriä maanpinnasta. Lopullinen kaivusyvyys selviää työn aikana. Massanvaihtokaivannosta otetaan kattavasti jäännöspitoisuusnäytteitä, joiden perusteella voidaan
päivittää riskinarvio ja ohjata in situ-kunnostukseen liittyvät putkistoasennuksen oikeisiin sijanteihin. Kunnostuksen tavoitesyvyyttä syvemmällä esiintyviä maaperän öljyhiilivetypitoisuuksia pyritään alentamaan massanvaihtotyön yhteydessä asennettavilla
huokosilmaputkilla ja biologisella In situ-kunnostuksella. Mikäli tavoitepitoisuuksia ei
jostain kaivua rajoittavasta tekijästä johtuen saavuteta, ja laadittava riskinarvio osoittaa,
ettei jäännöspitoisuuksista ole haittaa ympäristölle eikä lähialueen asukkaiden terveydelle, maaperä voidaan jättää puhdistumaan luontaisesti.
ELY-keskukselta haetaan tilaajan toimesta hyväksyntä toteutetuille kunnostuksille.
Viimeistely
In situ-käsittely-yksikkö ja kunnostuksessa käytetyt laitteet sekä tarvikkeet siirretään
pois tontilta kahden viikon sisällä projektin päätyttyä. Imuputket ja siirtolinjat poistetaan
tontilta tarvittaessa.
Urakoitsija siistii työskentelyalueen alkuperäistä vastaavaan kuntoon ja siirtää mahdolliset tarvikeylijäämät pois alueelta.
Työnaikaisten riskien hallinta
Työmaa-alueella saa liikkua ainoastaan kunnostustyöhön osallistuvat henkilöt asianmukaisin turva- ja suojalaittein varustautuneena. Kunnostuskohde eristetään suojapuomein ja merkein. Kunnostuksessa noudatetaan urakoitsijan laatimaa ja valvojan hyväksymää riskienhallintasuunnitelmaa.
Alueelta poistettavat öljyhiilivetyjen pilaamat maat kuljetetaan pois tarkoitukseen soveltuvalla kalustolla. Maa-aineskuormat peitetään maa-aineksen pölyämisen ja varisemisen estämiseksi. Pilaantuneen maan kulkeutuminen auton- ja työkoneiden renkaiden
mukana estetään.
Työmaaliikenne järjestetään siten, että toiminnasta on mahdollisimman vähän häiriötä
sekä kunnostettavan kohteen että naapurikiinteistöjen käytölle ja muulle liikenteelle.
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KAIVETTUJEN MAA-AINESTEN HYÖDYNTÄMINEN KOHTEESSA
Hyödyntämisen perusteet
Jos kaivutyön yhteydessä joudutaan poistamaan maa-aineksia, joissa pitoisuus alittaa
tavoitepitoisuudet, hyödynnetään näitä massoja kaivannon täytössä, silloin kun massat
ovat rakentamiskelpoisia. Tällä vältetään turhaa maa-aineksen poiskuljetusta ja korvaavan materiaalin hankintaa. Käyttökelpoiseksi todetut kaivumaat läjitetään kiinteistölle kunnostusalueen läheisyyteen, valvojan osoittamaan paikkaan.
Hyödyntämisalueet ja -syvyydet
Kunnostustavoitteen alittavat massat hyödynnetään kaivannon alustäytöissä kaivannon
pohjalla, mikäli massat ovat rakentamiskelpoisia.
Hyödynnettävät maa-ainekset
Uudelleen hyödynnettävät maa-ainekset, jotka ovat kunnostuksen tavoitetason alittavia
pilaantumattomia sekä rakentamiskelpoisia, läjitetään kiinteistölle valvojan osoittamaan
paikkaan ja niiden pitoisuuksia seurataan kenttätesteillä (PetroFlag, PID). Maaperän
pintakerroksen murske hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kunnostuksen jälkeen.
Rakennekerrokset
Kunnostuksen jälkeen täytöt tehdään hiekalla tai vastaavalla maa-aineksella, liikennöitävillä alueilla pintamaa murskeella ja päällystetään asfaltilla.
KUNNOSTUKSEN LAADUNVALVONTA
Kunnostusta ohjaavat mittaukset ja seuranta
In situ-kunnostus. Kun imetyn huokoskaasun VOC-yhdisteiden pitoisuus on laskenut
kolmessa peräkkäisessä mittauksessa alle tason 50 mg/m3, voidaan olettaa VOC-yhdisteiden pitoisuuksien maaperässä olevan lähellä VNa 214/2007 ylempiä ohjearvoja.
Kunnostuksen lopputulos voidaan varmentaa valvojan edustavasti ottamista maaperänäytteistä akkreditoitussa laboratoriossa tehdyillä analyyseillä.
Massanvaihto. Kaivutyön aikana pilaantuneen alueen rajaamiseksi käytetään pikatestilaitteita, esim. PetroFlag sekä laboratoriomäärityksiä. Valvoja kalibroi pikatestilaitteet
(esim. PetroFlag) valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Laboratoriossa näytteistä
määritetään haihtuvat öljyhiilivedyt TVOC (C5-C10), BTEX-yhdisteet sekä keskitisleet
(>C10-C21) ja raskaat öljyhiilivedyt (>C21-C40). Kaivutyön aikana tavoitetason alittaviksi
havaittuja (pitoisuustason alittavia) maa-aineksia käytetään hyödyksi kaivantojen täytöissä.
Pohjavesi. Siiviläputkikaivoista (SPK1-SPK3) pumpattavan veden määrästä pidetään
kirjaa. Pumppausveden ja hulevesiviemäriin johdettavan veden laatua seurataan näytteenotolla, joista analysoidaan öljyhiilivetyjen pitoisuudet laboratoriossa. Vesinäytteistä
analysoidaan raskaiden öljyhiilivetyjen (>C21-C40) pitoisuus, keskitisleiden (>C10-C21)
pitoisuus ja bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit ja muut hiilivedyt ja niiden
summana haihtuvien öljyhiilivetyjen kokonaismäärä (TVOC, C5-C10). Lisäksi näytteistä
määritetään MTBE:n, TAME:n ja ETBE:n pitoisuudet.
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Näytteitä otetaan alussa kahden viikon välein (2 kk), tämän jälkeen 3 kk välein. Tarkkailutiheydestä laaditaan uudet esitykset vuosiraportissa.
Kunnostuksen lopputulos/riskinarvio saavutetusta tilanteesta
Kunnostustoimenpiteillä kohdealueen maaperä ja pohjavesi saadaan siihen kuntoon,
että vanha polttoaineenjakelu ei aiheuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Kunnostustoimilla saadaan estettyä yhdisteiden leviäminen laajemmalle.
TOIMINTA POIKKEUKSELLISISSA TILANTEISSA
Tehtyjen tutkimusten perusteella maaperän pilaantuneisuus rajoittuu pääasiassa vanhalle mittarikenttä- ja säiliöalueelle. Suunnitelmassa esitetty pilaantuneisuuden laajuus
on arvio, joka tarkentuu massanvaihtotöiden aikana, joten massamäärien muutoksiin
tulee varautua.
Pilaantunut pohjavesi ja pohjavesikerroksen pinnassa esiintyvä öljyfaasi todennäköisesti ulottuu osin huoltoasemakiinteistön eteläpuolisen tiealueen alapuolelle.
Poikkeamisista verrattuna urakka- ja suunnitelma-asiakirjoihin pyritään sopimaan valvojan ja urakoitsijan välillä. Valvoja informoi poikkeamisista tilaajan projektipäällikköä,
jonka kanssa myös suunnitelman muutoksista sovitaan.
TYÖSUOJELU
In situ-kunnostus
In situ-kunnostuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen. Urakassa
sovelletaan tiukimpia suomalaisia pilaantuneen maaperän kunnostusta sääteleviä
turvallisuus- ja muita standardeita ja normeja sekä toimitaan St1:n ”Turvallisuusohjeet
työmaa ja kunnossapitokäyttöön” mukaan. Asennustöihin osallistuvalla henkilöstöllä on
voimassaolevat tulityö-, työturvallisuus- ja ensiapukortit. Työmaalla käytetään asianmukaisia työvaatteita ja suojavarusteita. VOC-puhdistusyksikön sisällä työskenneltäessä
käytetään kuulosuojaimia. Työmaalla ei syödä, juoda tai tupakoida. Työmaa suljetaan
toimenpiteiden ajaksi ulkopuolisilta.
Kunnostusurakasta laaditaan työturvallisuussuunnitelma, laaditaan riskianalyysejä ja
käytetään väliaikaisia työlupia, jotka ovat osa tilaajan turvallisuusohjeita. Muut tarvittavat viranomaisluvat tarvittaessa, esim. väliaikaisille poikkeaville liikennejärjestelyille,
väliaikaisten rakenteiden pystyttämiselle, tilaajan hallinnoiman kunnostusalueen ulkopuolisen alueen käytölle ja melua tuottaville toiminnoille.
Massanvaihto
Kunnostuskohteessa tulee noudattaa työsuojeluohjeita, jotka soveltuvat polttoaineilla
pilaantuneelle alueelle.
Työmaalla tehtäessä aktiivisia kunnostustoimenpiteitä, on työntekijöillä oltava käytettävissä vähintään 2 kpl käsisammuttimia (AB III E 12 kg), ensiapulaukku ja kaikilla kunnostukseen osallistuvilla henkilökohtaiset suojavälineet: hengityssuojain (suodatin AP2
tai A2P2), käsiensuojaimet, suojajalkineet, suojavaatetus, suojakypärä, kuulo- ja silmäsuojaimet). Valvoja määrää tarvittaessa suojainten käytöstä.
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Kaivutöiden aikana haihtuvien yhdisteiden esiintymistä mitataan PID-mittarein, ja tarvittaessa ryhdytään työturvallisuuden vaatimiin toimenpiteisiin esim. keskeyttämällä
kaivu ja tuulettamalla.
Urakoitsija tekee ennen työn alkua laadun ja riskien hallinta-arvioinnin, jonka valvoja
tarkistaa. Urakoitsija laatii myös kirjallisen työmaasuunnitelman valvojan hyväksyttäväksi. Kaivantojen luiskaukset tehdään työturvallisuus huomioiden. Kaivanto ympäröidään esim. teräsverkkoaidalla. Lippusiimoja voidaan käyttää ainoastaan kuljetusreittien
merkitsemiseen.
Työmaavalvoja pitää kohteesta työmaan tarkastuspöytäkirjaa, jossa mm. käydään läpi
työturvallisuusasiat.
JÄLKISEURANTA
In situ kunnostus
Kun imetyn huokoskaasun VOC-yhdisteiden pitoisuus on laskenut kolmessa peräkkäisessä mittauksessa alle tason 50 mg/m3, voidaan olettaa VOC-yhdisteiden pitoisuuksien maaperässä olevan lähellä VNA 214/2007 ylempiä ohjearvoja. Kunnostuksen
lopputulos voidaan varmentaa valvojan ottamista maaperänäytteistä akkreditoitussa
laboratoriossa tehdyillä analyyseillä.
Massanvaihto
Kohteen maaperän puhdistuminen varmennetaan laboratorioanalyysien avulla kohdassa laadunvalvonta ilmenevällä tavalla. Vanhalla säiliö- ja jakelualueella jakelulaitteiden
purun, massanvaihdon ja in situ-putkien asennuksen jälkeen, maaperän in situ-kunnostus sekä pohjaveden pumppaus ja tarkkailu jatkuu alueella. Lopullinen tarve esitetään laadittavassa massanvaihdon toimenpideraportissa. Tarkkailutarve riippuu saavutetusta pitoisuustasosta.
RAPORTOINTI
Kirjanpito
In situ-kunnostuksessa pidetään kirjanpitoa.
Massanvaihdossa työmaavalvoja seuraa ja ohjaa kunnostustyön etenemistä ja kirjaa
suoritetut toimenpiteet ja tapahtumat työmaapäiväkirjaan.
Alueelta poistettavat maa-aineskuormat varustetaan pilaantuneen maaperän siirtoasiakirjoilla. Siirtoasiakirjat säilytetään vähintään kolme vuotta kunnostuksen hyväksymisestä valvojan arkistossa.
Suunnitelluista ja otetuista kontrollinäytteistä (määrä ja sijainti) pidetään kirjaa, ja ne
raportoidaan.
Toimenpide-/loppuraportti
Kun kunnostustoimenpiteet kohteessa on suoritettu, laaditaan loppuraportti*), jossa esitellään alueella suoritetut toimenpiteet saavutettuine tuloksineen. Raporttiin liitetään
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kunnostukseen liittyvät kokousmuistiot, työmaapäiväkirja, pilaantuneen maaperänsiirtoasiakirjat ja muut vastaavat työn suoritusta kuvaavat asiakirjat. Tilaaja toimittaa raportin
hyväksyttäväksi ympäristöviranomaisille.
*) In situ-urakoitsijat laativat työstään oman loppuraportin: ”Kunnostuksen valmistuttua
laaditaan loppuraportti, jossa käydään yksityiskohtaisesti läpi tehdyt asennukset, kaikki
kenttänäytteet ja laboratorioanalyysit, pumpatun pohjaveden ja imetyn huokoskaasun
määrä sekä niiden mukana poistetut hiilivedyt, hapetuskampanjoiden toteutus ja syötetyn hapettimen määrä, työturvallisuusosion, kohteessa tehdyt purkutoimenpiteet ja
poistetut jätteet sekä kunnostuksessa saavutetut tulokset. Raportti sisältää taulukoita,
graafista tietoa kuvaajina ja tulkintaa kunnostuksen edistymisestä.”
TIEDOTUS
Tilaaja ilmoittaa kunnostustoimenpiteiden aloittamisesta viranomaisille ja muille asianosaisille tahoille laatimallaan tiedotteella vähintään viikkoa ennen töiden aloittamista.
Ilmoituksessa esitetään kunnostuksen aikataulu sekä kunnostuksen eri osapuolien
yhteystiedot. Työmaan aloituskokouksen ajankohdan tiedottaa asianosaisille työmaalle
nimetty valvoja.
Valvoja tiedottaa kunnostustyöstä tarvittavassa määrin naapurustolle sekä ilmoittaa
valvovalle viranomaiselle poistettavien maa-ainesten vastaanottopaikat ennen niiden
kuljettamista työmaalta.
AIKATAULU
Maaperän kunnostustyöt siirtyvät sulakaudelle 2020, koska Napapiirin Energia ja Vesi
Oy:n (Neve) tulee rakentamaan uuden hulevesilinjan ennen huoltoaseman kunnostustöitä ja uuden jakeluaseman rakentamista. Aseman uudet hulevesiviemärit liitetään
Neven tiealueella kulkevaan uuteen viemärilinjaan.
Tehostettu pohjaveden pumppaus, huokoskaasuimu ja biologinen kunnostus aloitetaan
massanvaihdon yhteydessä putkien asennuksen jälkeen ja in situ- kunnostus kestää
arviolta 6-12 kk. Kunnostusta voidaan tehdä myös talvella. Pohjaveden kunnostuksen
aikataulu tarkentuu työn aikana.
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 tarkoitetun alueen puhdistamisen ja riskinarvion. Töiden toteuttamisessa on noudatettava lisäksi seuraavia
määräyksiä.
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Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 698-1-9906-0 on poistettava rakentamistöiden vaatimassa laajuudessa (toimenpidealueet, liite 2) maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet
ylittävät laskennalliset riskiperusteiset tavoitetasot:
 bensiinijakeet (C5-C10) 700 mg/kg,
 keskitisleet (>C10-C21) 2 000 mg/kg ja
 raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 4 000 mg/kg
sekä valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot:
 bentseeni 1 mg/kg,
 tolueeni 25 mg/kg,
 etyylibentseeni 50 mg/kg,
 ksyleenit 50 mg/kg ja
 MTBE - TAME summapitoisuus 50 mg/kg.
Kaivumaita, joiden pitoisuudet jäävät alle tavoitetasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen täytöissä kaivupaikalla, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä. Polttoaineiden varastointi- ja jakelutoimintaan tarkoitetut käytöstä poistetut
maanalaiset laitteet ja rakennelmat tulee poistaa.
Alueen pohjavesi tulee puhdistaa. Pohjaveden laskennalliset riskiperusteiset
tavoitetasot ovat:
 bensiinijakeet C5-C10 4 mg/l,
 öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus >C10-C40 2 mg/l,
 MTBE - TAME summapitoisuus 2 mg/l,
 bentseeni 1 mg/l,
 tolueeni 2 mg/l,
 etyylibentseeni 1 mg/l ja
 ksyleenit 2 mg/l.
Puhdistustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän ja pohjaveden puhdistustyöt on aloitettava viimeistään vuoden 2020 aikana ja puhdistusta tulee jatkaa siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy puhdistuksen toiminnanharjoittajan esityksestä loppuun saatetuksi.

2.

Puhdistustavoitteen saavuttamiseksi voidaan käyttää massanvaihtoa sekä in situ
-menetelminä huokospumppausta/-ilman puhdistusta ja biologista käsittelyä taikka yhdistelmää edellä mainituista menetelmistä. Lisäksi pohjaveden puhdistamiseen voidaan käyttää tehostettua pumppausta sekä innovac-menetelmää. Muiden puhdistusmenetelmien käyttäminen vaatii Lapin ELY-keskuksen hyväksymisen.
Puhdistuksessa käytettävät laitteet on asennettava ja käytettävä niin, ettei niiden
sijainnista ja käytöstä aiheudu kohtuutonta melu- tai viihtyvyyshaittaa, terveyshaittaa tai vaaraa puhdistettavalle kiinteistölle tai lähialueen kiinteistöille.

3.

Pilaantuneen maa-alueen kaivannot on aidattava. Lisäksi puhdistusalue on varustettava pilaantuneen maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein.
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4.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon ja käsittelyyn.
Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden
sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee
kuljetuskaluston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitallisia aineita ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen
aikana. Pilaantuneen maan haltijan velvollisuus on laatia jätelain (646/2011) 121
§:n mukainen siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita maita siirrettäessä se
on kuljetusten mukana. Jätteeksi luokiteltua pilaantunutta maata saa luovuttaa
kuljetettavaksi vain jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille.

5.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät määräyksessä 1 asetetut tavoitepitoisuudet saadaan pakottavasta syystä välivarastoida kiinteistöllä tiiviillä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on peitettävä huuhtoutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

6.

Mikäli puhdistuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla, josta on sovittava erikseen Lapin ELY-keskuksen kanssa. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, veden viemäröintiin on pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen otettu pilaantuneita
aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain
mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen
jätteen käsittely.

7.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 12 täsmennetyllä tavalla.
Mikäli toimenpidealueen puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoihin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä
kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.
Laboratorioon toimitettavien maanäytteiden ja tarvittaessa vesinäytteiden analysointi tulee tapahtua akkreditoidussa laboratoriossa.

Määräys melun torjunnasta
8.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa kello 07:00–22:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 55
dB (A) eikä kello 22:00–07:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa
50 dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on aihetta epäillä toiminnasta syntyvän
meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvollinen ryhtymään haitan johdosta tarvittaviin mittauksiin ja selvityksiin sekä melun vähentämistoimiin.

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
9.

Puhdistustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys
pilaantuneen maaperän puhdistukseen ja puhdistustöiden valvontaan. Valvojan
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nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan
tulee laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot,
työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää puhdistustyön aikana.
Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
10.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on tapauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja raportoinnista
11.

Puhdistustyön aikana tulee pitää työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan tehdyt toimenpiteet ja puhdistuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Päiväkirjat on
säilytettävä vähintään kolmen (3) vuoden ajan ja ne on pyynnöstä esitettävä
Lapin ELY-keskukselle tai Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

12.

Puhdistustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt haitta-aineet. Puhdistusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorioanalyyseillä varmistetut tarkkailutulokset alittavat määräyksessä 1 esitetyt tavoitepitoisuudet. Kaivantoja ei saa peittää ennen kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet ja Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus puhdistustöiden tarkastamiseen.

13.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä puhdistuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnanharjoittajan esitettävä selvitys puhdistettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

14.

Puhdistustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
 yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä puhdistustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
 toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
 näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
 selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsittelystä ja sijoituspaikasta
 tarvittaessa määräyksessä 7 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 13 mainittu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
 työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot.
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Päätöksen perustelut
Lapin ELY-keskus katsoo, että pilaantuneen maaperän puhdistaminen ilmoituksessa
esitetyllä tavalla ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen täyttää ympäristönsuojelulaissa pilaantuneen maaperän puhdistamiselle asetetut vaatimukset. Ennakolta arvioiden kohteen pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste
on riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevia hyväksyttäviä puhdistusmenetelmiä eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.
Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tehtävillä puhdistustoimilla parannetaan
ympäristön nykyistä tilaa ja siten vähennetään maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta aiheutuvat riskit hyväksyttävälle tasolle. Poistamalla maaperästä ja pohjavedestä
haitallisia aineita pystytään varmistumaan, ettei niistä voi tulevaisuudessa aiheutua
pitkälläkään aikavälillä haittaa tai vaaraa terveydelle eikä ympäristölle.
Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Puhdistustavoitteiksi on määrätty kohteelle laskennallisesti määritetyt riskiperusteiset tavoitepitoisuudet sekä valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot haittaainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus katsoo, että tässä tapauksessa osittainen riskiperusteinen puhdistaminen on hyväksyttävää. Lapin ELY-keskus on ottanut puhdistustasoja määrittäessään huomioon alueen kaavoituksen, käyttötarkoituksen sekä polttoaineiden jakelutoiminnan jatkumisen kiinteistöllä. Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevia hyväksyttäviä puhdistusmenetelmiä eikä toiminnasta ennakolta
arvioiden aiheudu ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Valvonnan kannalta
on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto puhdistustöiden suunnitellusta
aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys 1-2).
Puhdistettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 3).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei puhdistustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisäpilaantumista puhdistettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikeanlaisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (määräykset 4-5).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen puhdistettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneissa laitoksissa (määräys 6).
Puhdistustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa puhdistuksen etenemisestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet puhdistetaan määräyksessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoitLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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tamaan, että puhdistustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 7).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi (määräys 8).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että puhdistus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 9).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 10).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun valvontaa, tarkkailua ja raportointia. Puhdistustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, puhdistuksen etenemisestä ja puhdistuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan,
että puhdistustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan puhdistustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin
kenttämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi
kaivantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottaminen varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
Puhdistustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
puhdistettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti
sekä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 11-14).
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Koskikatu 25, 2 krs, Rovaniemi. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www. ymparisto.fi
> Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti >
YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Ilmoituspäätökset > 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 §, 94 § ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 § ja 11 §,
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Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 § ja
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina
2019 ja 2020 (1372/2018).
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 210 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän
päätöksen käsittelyyn käytettiin 22 tuntia eli maksu on yhteensä 1 210 €. Valtion talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää myöhemmin tätä päätöstä koskevan
laskun.
(Koodaus: toiminta 3802301352, suorite 3800114202, tyks 3800251402, nimike 3944)
VALVONNAN MAKSULLISUUS
Ympäristönsuojelulain 205 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan ELY-keskus voi periä
maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tehdyn päätöksen noudattamisen
varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä
olevaan maksutaulukkoon. Valvontatoimenpiteitä koskeva lasku lähetetään vuosittain.
Valvontatoimenpiteet:
alle 6 tuntia 150 €, 6-13 tuntia 385 €, 14-27 tuntia 1 155 € ja 28-41 tuntia 1 925 €.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Suomen ympäristökeskus
TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään (kohde ID 20001807).
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä 3.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
HYVÄKSYNTÄ
Tämän päätöksen on esitellyt insinööri Anna-Kaisa Puhakka ja ratkaissut ylitarkastaja
Vesa-Matti Määttä. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on
asiakirjan lopussa.
LIITTEET Liite 1. Sijaintikartta
Liite 2. Toimenpidealuekartta
Liite 3. Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
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Liite 2.
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Liite 3.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Lapin ELY-keskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallintooikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä
kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 8.7.2019.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset
ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä
ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 564 2780
029 564 2760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16:15

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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