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PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Sallan kunnan Pahkakummun kylässä osoitteessa Pah
kakummuntie 217, 98620 PAHKAKUMPU. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue si
jaitsee kiinteistöllä RN:o 732-407-72-1 Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä
olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydes
sä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toim itetta
vaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäris
tönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 28.4.2017.
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ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Kiinteistö sijaitsee Itä-Lapin maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella
(M) sekä maaseudun kehittämisen kohdealueella (mk). Kaavoitustilanteeseen ei ole
suunnitteilla muutoksia.
Kiinteistö rajautuu lännessä Pahkakummuntiehen ja muissa ilmansuunnissa naapuri
kiinteistöön ja metsäalueeseen. Lähin naapurikiinteistö sijaitsee noin 30 metrin etäisyy
dellä lännessä. Kohteen läheisyydessä noin 300 metrin päässä sijaitsee toinen kyläkauppa, missä on ollut polttoaineiden jakelua.
ILMOITETTU TOIMINTA

Kohteessa on harjoitettu polttoaineiden jakelutoimintaa päivittäistavarakaupan yhtey
dessä. Kauppa- ja jakelutoiminta on ilmeisesti alkanut vuonna 1958 ja loppunut vuonna
1991. Kauppatoimintaa on harjoittanut ensiksi Osuusliike Salla vuoteen 1989 saakka,
minkä jälkeen toimintaa jatkoi Arja Sivonen vuoteen 1991 saakka. Nykyiset kiinteistön
omistajat ovat ostaneet kiinteistön vuonna 1991 asuinkäyttöön. Tiedossa ei ole, että
kohteessa olisi ollut asuin-ja liiketoiminnan lisäksi muuta toimintaa.
Kohteessa on myyty bensiiniä, polttoöljyä ja dieseliä. Polttoaineita varastoitiin ja jaeltiin
maanpäällisistä säiliöistä. Säiliö- ja jakelualue on sijainnut asuinrakennuksen pohjois
puolella. Säiliöt on poistettu kohteesta toiminnan päätyttyä. Kiinteistöllä ei ole ollut au
tojen huolto- ja pesutoimintoja. Tiedossa ei ole, että kohteessa olisi sattunut öljyvahin
koja.
Kohdekiinteistöllä sijaitsee varastollinen kauppa-/asuinrakennus, ulkokellari sekä va
rasto- ja saunarakennukset. Kiinteistö on tällä hetkellä asuinkäytössä eikä kohteen ny
kyiseen asuinkäyttöön ole suunnitteilla muutosta. Kiinteistöllä on ollut öljylämmitys, jo
hon on otettu polttoöljy asuinrakennuksen pohjoisseinustalla sijaitsevasta säiliöstä.
Polttoöljysäiliö on edelleen maaperässä ja se on täynnä vettä. Veden pinnalla vaikutti
olevan ohut öljykalvo, vaikka säiliö on puhdistettu tyhjennyksen yhteydessä. Säiliö on
ollut pitkään käyttämättömänä.
Kiinteistölle tulee sähkö ilmakaapelina. Asuinrakennuksesta menee sähkö maakaapelil
la saunarakennukselle ja jatkojohdolla varastorakennukselle. Kiinteistöllä ei ole puhe
lin- tai tietoliikennekaapeleita. Kohteessa kulkee porakaivolta asuinrakennukseen vesijohto, mikä sijaitsee rakennuksen itäpuolella. Kiinteistön jätevedet johdetaan saostus
kaivoon, josta ne imeytetään maaperään. Viemärilinja ja saostuskaivo sijaitsevat asuin
rakennuksen koillispuolella. Kiinteistöllä ei ole salaojaputkia.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet

Kohdekiinteistö on nurmi- ja sorapintainen. Kiinteistön maaperä on pääosin kivistä
hiekkamoreenia. Lisäksi maaperän pintakerroksissa esiintyy vähäisesti humusta ja pi
hatien kohdalla soraa. Tutkimuksissa ei havaittu kallion pintaa syvimmillään 3,4 metriin
ulotetuissa näytteenotoissa. Tutkimusalueen maaperässä oli paljon isoja kiviä.
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Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (12732113 Kivi
vaara, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue) sijaitsee kohteesta noin 1,4 kilomet
rin etäisyydellä etelässä.
Kohdekiinteistön talousvesi tulee omasta porakaivosta. Kiinteistöllä ei ole muuta ta
lousvesikaivoa. Naapurikiinteistöjen kaivoista ei ole tietoa.
Perustutkimuksen näytteenoton yhteydessä ei havaittu pohjavettä tai märkiä maaker
roksia 3,4 metriin ulotetuissa näytteenottokairauksissa. Maaston muotojen perusteella
pohjaveden virtaussuunta on länttä kohti. Pilaantuma rajoittuu pohjaveden pinnan ylä
puolelle, eikä ole kulkeutunut pohjaveteen.
Alueella on nimeämättömiä suo-ojia kiinteistön itä- ja länsipuolilla 150-200 metrin etäi
syydellä kiinteistöstä, joista vedet laskevat Jaurujokeen (sijaitsee noin 3,3 kilometrin
etäisyydellä pohjoisessa). Tutkim usalueella sadevedet imeytyvät maaperään. Jäteve
det johdetaan saostuskaivojen kautta maaperään kiinteistön koillisosaan.
HAITTA-AINETUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
Johdanto
Kohde (JASKA-kohdenumero 98620-1-80117) kuuluu öljysuojarahaston rahoittamaan
JASKA-hankkeeseen, jonka toimeenpanijaksi on valittu Öljyalan Palvelukeskus Oy. Öl
jyalan Palvelukeskus Oy:n toimeksiannosta Ramboll Finland Oy on tehnyt kohteessa
maaperän pilaantuneisuuden perustutkimukseen liittyvät maastotyöt 15.6.2016. Tutki
muksesta on laadittu Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden perustutkimusraportti
(työ 1510027092) 23.6.2016. Lapin ELY-keskus on antanut 11.8.2016 lausunnon LA
PELY/2235/2016 maaperän pilaantuneisuuden puhdistamisen tarpeellisuudesta ympä
ristönsuojelun kannalta. Ramboll Finland Oy on laatinut Pilaantuneen maaperän kun
nostussuunnitelman (Työ 1510027092) perustutkimusraportin pohjalta 26.4.2017.
Maaperätutkimukset
Kohteen tutkimuksissa suoritettiin maanäytteenotto keskiraskaalla vaunuporakoneella
10 pisteestä. Tutkimukset kohdennettiin entiselle polttonesteiden säiliö-jajakelualueel
le, joka sijaitsee kohteen asuinrakennuksen pohjoispuolella. Näytteet otettiin 100 mm:n
maaputkikalustolla jatkuvana näytesarjana maksimissaan yhden metrin kokoomanäyt
teinä tai selkeästi havaituin maalajikerroksin. Maaputkesta näyte tyhjennettiin kolista
maIla. Näytteenotto ulotettiin 1,7-3,4 metrin syvyyteen maan pinnasta. Näytepisteiden
sijoittelu toteutettiin historiaselvityksessä esitetyn tutkimusohjelman ja kiinteistöllä teh
dyn maastotarkastelun perusteella. Näytteet säilöttiin tiiviisiin pusseihin, joiden läpi hiili
vedyt eivät pääse haihtumaan.
Kaikista maanäytteistä tehtiin näytteenoton yhteydessä maalajia ja mahdollista haittaaineiden esiintymistä koskevat aistinvaraiset havainnot. 15 näytteestä määritettiin hiili
vetyjen kokonaispitoisuus Petr0FLAG-kenttäanalyysein. Yksi näyte (NP4I1-2) jaettiin
homogenisoinnin jälkeen kahteen osanäytteeseen, joista molemmista määritettiin hiili
vetypitoisuus PetroFLAG-testillä riittävän homogenisoinnin todentamiseksi. Petro
FLAG-kenttäanalyysissä maanäytteestä uutetaan hiilivedyt liuottimella ja uuttoliuos
suodatetaan ns. kehitinesteeseen. Uuttoliuokseen siirtyneet hiilivedyt aiheuttavat kehi
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tenesteen samentumisen, joka mitataan valon absorptiona analyysilaitteistoon kuulu
vassa mittalaitteessa. Mittalaite ilmaisee kokonaishiilivetypitoisuuden numeroarvona
(mglkg). PetroFlag-kenttäanalyysi ei ole spesifi öljyhiilivedyille, vaan se reagoi öljyhiili
vetyjen lisäksi myös maa-aineksessa (mm. humus) luontaisesti esiintyviin hiilivetyihin.
Kenttähavaintojen ja -analyysien perusteella valittiin neljä maanäytettä, joista analysoi
laboratoriossa kevyiden (C5-C;o), keskiraskaiden (>C10-C21) ja raskaiden (>C21-C40)
öljyhiilivetyjakeiden sekä BTEX-yhdisteiden, MTBE:n ja TAME:n pitoisuudet. Lisäksi la
boratorionäytteistä määritettiin 1 ,2-dikloorietaanin (1 ,2-DCA) ja 1,2-dibromietaanin (1,2EDB) pitoisuudet, koska etaaneja on käytetty Iisäaineina lyijyllisessä bensiinissä. Näyt
teelle NP4/1-2 tehtiin öljyhiilivetyjen fraktiointi alifaattisiin ja aromaattisiin jakeisiin. La
boratorioanalyysit tehtiin Novalab Oy:n laboratoriossa.

tim

Tutkimustulokset

PetroFLAG-kenttäanalyysein suurin kokonaishiilivetypitoisuus (2 640 / 2 580 mglkg)
todettiin näytteessä NP4!1-2. Samasta näytteestä NP4II-2 tehdyssä Iaboratorioanalyy
sissä todettiin keskiraskaiden öljyjakeiden (>C1o-C2;) pitoisuus 2 900 mg/kg ja raskai
den öljyjakeiden (>C2;-C40) pitoisuus 370 mglkg sekä öljyhiilivetyjakeiden summapitoi
suus (>C;o-C40) 3 300 mglkg. Muiden näytteestä analysoitujen yhdisteiden pitoisuudet
alittivat laboratorioanalyysin määritysrajat. Laboratorionäytteessä N P212-2,6 todettiin
keskiraskaiden öljyjakeiden (>C1o-C21) pitoisuus 110 mg/kg ja raskaiden öljyjakeiden
(>C21-C40) pitoisuus 52 mglkg sekä öljyjakeiden summapitoisuus (>C;o-C40) 160 mglkg,
näytteessä NP6IO-1 todettiin keskiraskaiden öljyjakeiden (>C1o-C21) pitoisuus 750
mglkg ja raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) pitoisuus 260 mg/kg sekä öljyjakeiden
summapitoisuus (>C10-C40) 1 000 mglkg ja näytteessä NP7II-2 todettiin keskiraskaiden
öljyjakeiden (>C;o-C21) pitoisuus 1 600 mg/kg, raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) pitoi
suus 170 sekä öljyjakeiden summapitoisuus (>C10-C40) 1 800 mg/kg. Muiden analysoi
tujen yhdisteiden pitoisuudet alittivat laboratorioanalyysin määritysrajat kaikkien näytteiden osalta.
Näytteelle NP4/1-2 tehtiin laboratoriossa öljyhiilivetyjen fraktiointi aromaattisiin ja ali
faattisiin jakeisiin. Näytteessä todetut hiilivedyt ovat fraktioinnin perusteella pääosin ali
faattisia jakeita, pitoisuuksien keskittyen alifaattisiin fraktioihin C12-C35. Hyvin vähäisinä
pitoisuuksina esiintyy myös aromaattisiajakeita C16-C21.
Näyte NP4/1-2 jaettiin homogenisoinnin jälkeen kahteen osanäytteeseen (ns. jaettu
näyte). Jaetun näytteen PetroFLAG-analyysien tulokset (2 640 ja 2 580 mglkg) olivat
lähes samat. Näytteiden riittävä homogenisointi tukee kohteen maaperän pilaantunei
suuden luotettavaa arviointia.
Pohjavesitutkimukset

Kohteen porakaivovedestä otetussa vesinäytteessä VN1 kaikkien analysoitujen yhdis
teiden pitoisuudet alittivat Iaboratorioanalyysimenetelmien määritysrajat. Vesinäyteotet
tim keittiön hanasta suoraan pulloon.
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Pitoisuustarkastelu
Lähtökohdat ja viitearvot
Maaperä
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustatpeen arvioinnin perusteet on määritetty
1.62007 voimaan astuneessa Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007. Asetuksen mu
kaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin tulee perustua arvi
oon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta ter
veydelle ja ympäristölle. Asetuksen liitteessä on esitetty noin 50:lle maaperänsuojelun
kannalta olennaiselle haitalliselle aineelle/aineryhmälle arvioinnin apuna käytettävät
kynnys- ja/tai ohjearvot (ylempi ja alempi ohjearvo), joita voidaan käyttää pilaantunei
suuden ja kunnostustarpeen arvioinnissa, ellei riskiarvio tai viitearvotarkastelu muuta
osoita. Ohjearvojen soveltuvuus kuhunkin kohteeseen on myös tarkasteltava.
Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yh
den tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa sääde
tyn kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi kuin
kynnysarvo. Teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muulla vastaavalla alueella maaperää
pidetään yleensä pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus
ylittää asetuksen liitteessä esitetyn ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla sovelletaan
pääsääntöisesti alempia ohjearvoja. On huomioitava, että esitetyt ohjearvot eivät ole si
tovia, vaan pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnin tulee perustua kohdekoh
taiseen riskinarvioon, jonka perusteella voidaan määrittää ohjearvoista poikkeaviakin,
tarkasteltavana olevaan kohteeseen paremmin soveltuvia, kohdekohtaisia viitearvoja.
Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnys- ja ohjearvot ko.
kohteen tutkimuksessa määritetyile haitta-aineille:
Yhdiste

Kynnysarvo (mg/kg)

Bensiinijakeet (C5-C1O)

-

Keskitisleet(>C1O-C21)
Raskaat öljyjakeet
(>C21-C40)

-

-

Öljyjakeet (>CfO-C40)

300

Bentseeni

0,02

Tolueeni

-

Etyylibentseeni

-

Ksyleenit
TEX*
MTBE-TAME (summa)
“)TEX = tolueeni + etyylibentseeni

-

1
+

0,1
ksyleenit

Alempi ohjearvo (mg/kg)

Ylempi ohjearvo (mg/kg)

100

500

300

1 000

600

2 000

-

-

0,2

1

5

25

10

50

10

50

-

-

5

50

Pohjavesi
Pohjaveden laadun yleiset vertailuarvot määräytyvät pohjaveden yleisen suojelutar
peen sekä pohjaveden käytön ja käyttömahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvostonase
tus 1040/2006 vesienhoidon järjestämisestä ja sen muutos VNa 341/2009 (asetus ve
sienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta) täytäntöön panee Eu
roopan unionin direktiivin (2006/11 8/EY) pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huo
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nonemiselta. Asetuksen 341/2009 liitteessä 7 on esitetty 43:lle pohjavettä pilaavalle ai
neelle ympäristölaatunormit pohjaveden kemiallisen tilan arviointia varten. Asetus kos
kee ensisijaisesti vedenkäytön kannalta tärkeäksi luokiteltuja pohjavesialueita, mulla
siinä esitettyjä viitearvoja voidaan muillakin alueilla käyttää pohjaveden laadun perusarviointiin. Tässä asetuksessa annettuja arvoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi pilaantu
neen pohjaveden kunnostuksen tavoitetasoina.
Myös ympäristöhallinnon ohjeessa 6/2014 (Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja
kestävä riskinhallinta) on esitetty suositukset pohjaveden laadun vertailuarvoiksi tyypil
lisille haitta-aineille pohjavesialueilla. Näitä vertailuarvoja käytetään ensisijaisesti hy
väksyttävää pohjavesipäästöä tai maaperän pitoisuutta määritettäessä silloin, kun hait
ta-aineiden päästölähde on kokonaan vajovesikerroksessa eikä aineita ole vielä kul
keutunut pohjaveteen. Tällöin vertailuarvoja sovelletaan ensisijaisesti pilaantuman ala
puolisessa, noin yhden metrin paksuisessa, sekoittumiskerroksessa.
Määritettyjä pitoisuuksia voidaan lisäksi verrata silloin, kun pohjavettä hyödynnetään
talousvetenä, STM:n asetuksessa 442/2014 esitettyihin talousveden enimmäispitoi
suuksiin, jollainen tässä tutkimuksessa määritetyistä haitta-aineista on annettu bent
seenille sekä 1 ,2-dikloorietaanille (taulukko 2). Lisäksi näissä tapauksissa voidaan ver
tailuarvoina käyttää vanhojen talousvesiasetusten (yli 50 käyttäjätaloutta STM 74/1994;
alle 50 käyttäjätalouffa STM 353/1994) mukaisia öljyhiilivetyjen enimmäispitoisuuksia
(50/100 pgIl).
Suomalaisten vertailuarvojen puuttuessa voidaan tuloksia verrata myös WHO:n (Gui
delines for Drinking-water Quality, WHO 2011) asettamiin juomaveden haitta-aine
pitoisuuksien enimmäisarvoihin (taulukko 2) tai ruotsalaisen Kemakta Konsult AB:n
selvityksessä “Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer, Kemakta AR
2005-31” esitettyjä riskiperusteisiin enimmäispitoisuuksiin (taulukko 2). Kemakta Kon
sult AB:n dokumentissa on yleisimmille huoltoasemakohteiden ympäristössä esiintyville
haitta-aineille määritetty pohjaveden viitearvot erikseen juoma- ja kasteluvedelle, pintavesille ja kosteikoille sekä lisäksi omat viitearvot rakennusten sisäilmaan kulkeutumi
seen perustuvan riskin perusteella. Yleisimmin vertailuarvoina käytetään dokumentissa
esitettyjä juomavesiarvoja.
Taulukko 2. Juomaveden haitta-ainepitoisuuksien viitearvoja sekä VNA:n 347/2009
mukaiset pohjaveden ympäristölaatunormit ja ympäristöhallinnon ohjeen 6/20 74 mu
kaiset viitearvosuositukset huoltoasema-/jakelupistekohteissa pohja vesissä mahdolli
sesti eslintyville haitta-aineille.
Yhdiste
Mineraaliöljyt(n. C10-C40)
Alifaaftiset hiilivedyt >C5-C12
Mifaaftiset hiilivedyt >C6.C10
Alifaattiset hiilivedyt >C12-C35
Aromaattiset hiilivedyt >C8-C10
Aromaattisethi,livedyt>C10-C16
Aromaattiset hiilivedyt >C16-C21
Bentseeni

STM

STM

9941)

20142)

pg/I

pgII

50/100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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WHO
2011
pgII
-

-

-

-

-

-

KEMAKTA
2006

pg/I
-

100
-

100
100

10

-

-

10

1

VNA
341I2009
pg/I
50
-

-

-

-

-

-

0,5

YO
6120146)

-

-

300
-

-

120
90
10

7
STM
20142)

WHO

KEMAKTA

VNA

YO

1994

2011

2006

341I2009

JgII

pg/I

g/I

pg/I

g/I

6120146)
pgII

STM
Yhdiste

Tolueeni

-

Etyylibentseeni

-

Ksyleenit

-

MTBE
1,2-dikioorietaani
1,2-dibromietaani
Tetrakioorieteeni

-

-

-

-

-

-

-

-

3
-

10

700

40

12

700

300

30

1

300

500

300

10

500

20

7,5

50

1,5

30

-

30

-

0,4
-

-

-

-

5

40

1) STM 74/1994 (suuret vesilaitokset) ja 353/1994 (pienet vesilaitokset)
2)STM 1352/2015
3) Guidelines for Drinking-water Quality, WHO 2011
4) Kemakta AR 2005-31 Kemakta Konsuit AB 2006, juomaveden viitearvot
5) Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta (341/2009), ympäristälaatunormit on annettu
pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin, ei käytetä pilaantuneen pohjaveden kunnostuksen tavoitetasoina
6) Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014: Pilaantuneen maaperän riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta

Viitearvotarkastelu
Maaperä
Kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien laajamittaista tuotantoa, kohteessa ei sijaitse
leikkipuistoa tai päiväkotia eikä kohteella ole erityistä suojeluarvoa. Maaperässä todet
tiin haihtuvia yhdisteitä, mutta jakelualueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse ra
kennuksia, jolloin sisäilmariskiä ei todeta syntyvän. Maaperässä ei ole todettu sellaisia
haitta-aineita, joille ei ole annettu viitearvoja. Näytteestä tehdyn fraktioinnin perusteella
hiilivedyt ovat valtaosin alifaattisia jakeita 012-035, jotka ovat maaperäolosuhteissa
niukkaliukoisia ja kulkeutumattomia, mutta haihtuvia tai kohtalaisen haihtuvia. Kohteen
porakaivovedessä ei todettu perustutkimuksen yhteydessä öljyhiilivetyjä, joten maape
rässä esiintyvistä haitta-aineista ei ole aiheutunut haittaa vedenkäytölle. Kiinteistön ve
sijohto kulkee asuinrakennuksen itäpuolella, eikä pilaantuneisuus ulotu tutkimusten pe
rusteella vesijohtolinjaan saakka. Näin ollen VNa 214/2007 mukaisten kynnys- ja oh
jearvojen voidaan katsoa soveltuvan kohteen maaperän pilaantuneisuuden ja kunnos
tustarpeen perusarviointiin.
Kohteen kunnostustarpeen arviointi voidaan suorittaa viitearvovertailuun perustuvan
kvalitatiivisen sanallisen riskinarvion sekä esitetyn riskitarkastelun perusteella. Kohde
on asuinkäytössä. Maaperän pilaantuneisuuden vertailuarvoina kohdekiinteistön osalta
voidaan lähtökohtaisesti käyttää VNa 214/2007 mukaisia haitta-ainepitoisuuksien
alempia ohjearvoja, koska kohteessa ei ole alempien ohjearvojen käyttöä rajoittavia es
teitä.
Haifta-ainepitoisuuksien vertailu
Maaperä
Laboratorionäytteessä NP4/1-2 VNa 214/2007 mukainen keskitisleiden (>010-021)
ylempi ohjearvo ylittyy. Samassa näytteessä ylittyy öljyhiilivetyjakeiden summapitoi
suuden (>Cio-C4o) kynnysarvo. Näytteestä NP4/1-2 tehdyn fraktioinnin perusteella hiili
vedyt ovat valtaosin alifaattisia jakeita 012-035, jotka ovat maaperäolosuhteissa pääasi
assa niukkaliukoisia ja kulkeutumattomia, mutta haihtuvia tai kohtalaisen haihtuvia.
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Näytteessä NP6/0-1 keskitisleiden (>Cjo-C21) alempi ohjearvo ylittyy ja öljyhiilivetyja
keiden summapitoisuuden (>C;o-C40) kynnysarvo ylittyy.
Näytteessä NP7/1-2 keskitisleiden (>C1o-C21) ylempi ohjearvo ylittyy ja öljyhiilivetyja
keiden summapitoisuuden (>C;o-C40) kynnysarvo ylittyy.
Muiden haitta-aineiden osalta em. näytteissä ja muissa laboratoriossa analysoiduissa
näytteissä kaikkien analysoitujen öljyhiil ivetyjen osalta pitoisuudet auttavat VNa
214/2007 mukaiset kynnysarvot ja aIemmat ohjearvot.
Poh javesi
Kohteessa olevan porakaivon vedestä otetussa vesinäytteessä VN1 kaikkien analysoi
tujen öljyhiilivetyjen pitoisuudet alittavat analyysimenetelmän määritysrajat, joten näytteen edustama pohjavesi ei ole polttonesteiden käsittelyn seurauksena pilaantunutta.
Haitta-aineiden kokonaismäärät

Maaperän pilaantuneisuus
Tutkimuksessa entisellä säiliö- ja jakelualueella todettiin kevyiden ja keskiraskaiden öl
jyhiilivetyjen pitoisuuksia, mitkä aiheuttavat maaperän luokittelun pilaantuneeksi. Pi
laantuneisuutta todettiin pisteissä NP4, NP6 ja NP7 0-2 metrin syvyydellä sijaitsevissa
maakerroksissa.
Öljyhiilivedyillä pilaantuneen (pitoisuudet yli VNa 214/2007 mukaisen alemman ohjear
von) alueen pinta-alaksi arvioidaan noin 90 m2, jossa pilaantuneeksi luokiteltavia maaaineksia arvioidaan olevan noin 270 m3itd. Pilaantuneissa maa-aineksissa arvioidaan
yhteensä olevan noin 610 kg öljyä (keskitisleitä), kun laskentaperusteena käytetään öl
jyhiilivetyjen arvioitua keskipitoisuutta (1 500 mg/kg) ja muuntokerrointa 1,5 (m3itd —* t).
Pohjaveden pilaantuneisuus
Kohteessa olevan porakaivon vedestä otetussa vesinäytteessä kaikkien analysoitujen
öljyhiilivetyjen pitoisuudet alittavat analyysimenetelmän määritysrajat, joten näytteen
edustama pohjavesi ei ole polttonesteiden käsittelyn seurauksena pilaantunutta. Tutki
musten perusteella pilaantuneisuus ei ulotu pohjaveteen, vaan pilaantuma rajautuu 2,0
metrin syvyyteen.
KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET
Riskinarvio

Entiselle säiliö- ja jakelualueelle tehtyjen tutkimusten perusteella todettiin sellaisia kes
kiraskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, jotka aiheuttavat maaperän luokittelun pilaan
tuneeksi. Maapetässä esiintyy VNa 214/2007 esitettyjen haitta-ainekohtaisten kynnys
ja ohjearvojen ylittäviä öljyhiilivetyjen (keskiraskaat öljyjakeet) pitoisuuksia. Kohonneet
(alemman ohjearvotason ylittävät) haitta-ainepitoisuudet maaperässä sijoittuvat entisel
le säiliö- ja jakelualueelle pintamaasta lähtien noin 2,0 metrin syvyyteen maan pinnas
ta.
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Kulkeutumisen arviointi

Tutkimusten perusteella kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset si
joittuvat kohdekiinteistöllä kiinteistön luoteisosaan, kaupparakennuksen pohjoispuolelle
entiselle säiliö- ja jakelualueelle.
Pilaantuneisuus on tehdyillä tutkimuksilla saatu kohtalaisen hyvin todennettua ja rajaus
ktiittisiin suuntiin (rakennukset, naapurikiinteistö, tiealue) hyvin tehtyä. Rajaus pohjoissuuntaan jäi vaillinaiseksi kiinteistöllä kasvavan puuston vuoksi. Maanpinta oli tutki
musalueella melko tasainen, arviolta hieman länteen viettävä. Mikäli arvio pitää paik
kansa, öljyhiilivetyjen levinneisyys pohjoissuuntaan voidaan arvioida olevan vähäistä.
Pilaantuneisuuden lopullinen laajuus tarkennetaan maaperän kunnostustöiden yhtey
dessä tehtävin valvontatutkimuksin.
Kiinteistöllä ei varastoida tai käsitellä polttoaineen jakeluun liittyviä polttonesteitä, eikä
päästöä maaperään ja haitta-aineiden ‘eviämistä vapaana öljytuotteena siltä osin enää
tapahdu. Pilaantuneet maa-ainekset sisältävät fraktioinnin perusteella niukkaliukoisia ja
kulkeutumattomien jakeita, joten merkittävää kulkeutumista maaperässä ei arvioida ta
pahtuvan. Kiinteistön porakaivovedestä otetussa vesinäytteessä ei todettu öljyhiilivety
jä, joten kulkeutumista ei ole siltä osin tapahtunut. Kulkeutumista ei siten arvioida ta
pahtuvan jatkossakaan.
Altistumisen arviointi

Kemikaalin haihtuminen ilmaan, altistuminen ilman kautta
Kohteen pilaantuneet maa-ainekset sijaitsevat tutkimuksen perusteella 0-2,0 metrin sy
vyydellä, joten haitta-aineiden ilmaan haihtuminen nykyisessä tilassaan on mahdollista.
Havaitut haitta-aineet ovat haihtuvia tai kohtalaisen haihtuvia. Pilaantuneen alueen vä
littömässä läheisyydessä ei oleskella pitkäkestoisesti, joten on epätodennäköistä, että
asukkaat, ohikulkijat tai alueella mahdollisesti leikkivät lapset altistuisivat haitallisessa
määrin kyseisille yhdisteille. Haitallinen altistuminen vaatisi pitkäkestoista oleskelua pi
laantuneella alueella.
Haitta-aineiden haihtuminen ilmaan on mahdollista, jos alueella suoritetaan kaivutöitä.
Pilaantuneen maan kunnostustyössä työntekijät käyttävät tarvittaessa hengityssuojain
ta, jolla estetään altistuminen hengitysilman kautta. Kaivannosta ei kaivutyön aikana
haihdu öljyhiilivetyjä siinä määrin, että satunnaiset ohikulkijat altistuisivat haitallisessa
määrin kyseisille yhdisteille.
Välittyminen huoneilmaan
Pilaantuneen alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asuinkäytössä olevia rakennuk
sia. Asuinrakennus sijaitsee noin 10 metrin etäisyydellä etelässä. Näin ollen öljyhiilive
tyjen välittymistä huoneilmaan ja siten altistumista (huomioiden edellä mainittu raken
nuksen etäisyys) sitä kautta ei arvioida tapahtuvan.
Suora ihokosketus
Pilaantuneet maakerrokset alkavat todennäköisesti heti maan pinnasta. Maan pinnasta
on kuitenkin suurin osa öljyhiilivety-yhdisteistä haihtunut ajan saatossa, jolloin altistu
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misriski pintamaasta suoran ihokosketuksen kautta on vähäisempi. Näin ollen altistu
minen maaperän haitta-aineille on suoran ihokosketuksen välityksellä mahdollista to
dennäköisimmin pilaantuneella alueella suoritettavien kaivutöiden yhteydessä tai mah
dollisesti alueella leikkivien lasten kaivuleikeissä. Pilaantuneen maaperän kunnostuk
sessa tehtävien kaivutöiden aikana käytetään suojavaaifeita (suojakäsineet, työvaat
teet, öljynkestävät jalkineet), jolloin minimoidaan riski ihoaltistumiselle.
Suora tai välillinen altistuminen suun kautta
Suun kautta altistumisen riski on nykytilassa kohdekiinteistöllä olematon. Altistuminen
on mahdollista lasten leikeissä pilaantuneella alueella tai kohteessa mahdollisesti suo
ritettavien kaivutöiden aikana. Alueella työskentelevät henkilöt osaavat suojautua hait
tavaikutuksilta. Pilaantuneella alueella ei harjoiteta ravintokasvien viljelyä, jolloin välillis
tä altistumista suun kautta ei myöskään tapahdu.
Suora altistuminen pinta- ja pohjaveden välityksellä
Kohteen porakaivovedessä ei todettu öljyhiilivetyjä, joten altistumista talousveden väli
tyksellä ei nykyisellään tapahdu. Pilaantuma ei ulotu myöskään tutkimusten perusteella
pohjavesikerrokseen, jolloin altistumista pohjaveden välityksellä ei arvioida tapahtuvan.
Kohdekiinteistöllä ei sijaitse pintavesiä, joihin öljyhiilivedyt olisivat kulkeutuneet, eikä al
tistum ista pintavesien välityksellä tapahdu.
Välillinen altistuminen talousveden välityksellä
Nykyinen vesijohto kulkee jakelualueen ulkopuolella, eikä se sijaitse lähellä pilaantu
nutta aluetta. Kohteen porakaivon vedessä ei todettu perustutkimuksen yhteydessä öl
jyhiilivetyjä, joten altistuminen talousveden välityksellä ei ole tällä hetkellä mahdollista.
Haitta-ainepitoisuuksien alentaminen haitattomalle tasolle poistaa kohteessa vähäisenkm altistumismahdollisuuden talousveden välityksellä.
Johtopäätökset
Kohteessa tutkittiin historiaselvityksellä selviksi saatujen ja maastotöiden aikana tar
kentuneiden tietojen perusteella päättyneen polttoaineenjakelun mahdolliset riskialueet
kattavalla näytepisteiden lukumäärällä ja sijoittelulla. Polttoaineenjakelun riskikohtiin
kohdennetuissa tutkimuksissa säiliö- ja jakelualueella todettiin kohonneita öljyhiilivety
jen (keskiraskaat öljyjakeet) pitoisuuksia.
Edellä esitetyn VNa 214/2007 mukaisen riskitarkastelun perusteella kohteessa on ole
massa matala riski haitta-aineille altistumiselle suoran ihokosketuksen tai suun kautta,
erityisesti mikäli pilaantuneella alueella on leikkiviä lapsia tai siellä suoritetaan kaivutöi
tä. Pilaantuneisuus sijaitsee pintamaasta alkaen kahden metrin syvyyteen ja havaitut
haitta-aineet ovat haihtuvia tai kohtalaisesti haihtuvia. Pitkän ajan kuluessa kulkeutu
mista ja siten altistumista talousvetenä käytettävän pohjaveden välityksellä ei kohteen
nykyisillä haitta-ainepitoisuuksilla voida sulkea pois. Lisäksi on olemassa matala riski
haitta-aineiden leviämiselle ympäristöön vajovesien mukana. Leviämisriskin arvioidaan
kuitenkin olevan merkityksetön.
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On myös huomioitava, että mahdolliset pilaantuneella alueella suoritettavat kaivutyöt
(pois lukien pilaantuneen maan kunnostustyö) saattavat aiheuttaa pilaantuneen maaaineksen leviämistä ympäristöön. Mikäli pilaantuneella alueella tehdään maanraken
nus- tai muita kaivutöitä, vaatii öljyisten maiden käsittely YSL:n mukaisia toimenpiteitä.
Öljyalan Palvelukeskus Oy:n vuonna 2002 laatiman oppaan ‘Öljyllä pilaantuneen maaalueen kunnostaminen’ mukainen riskiluokitus kohteelle on riskiluokka 2 (maaperä tun
tuvasti pilaantunut). Riskiluokituksen perusteena ovat kohteen maaperässä todeifujen
öljyhiilivetyjen korkeat pitoisuudet.
Epävarmuustarkastelu

Kohteesta tutkittiin päättyneen polttonesteen jakelutoiminnan mahdolliset riskialueet
kattavalla näytepisteiden sijoittelulla ja määrällä. Pilaantuneisuus on tehtyjen tutkimus
ten perusteella rajattavissa olennaisiin suuntiin (rakennukset, naapurikiinteistöt, tie
alue). Kohdekiinteistön pohjoisosaan päin rajausta ei voitu tehdä tarkasti tutkimusalu
eella kasvaneiden puiden vuoksi.
Maaperänäytteenottoon käytetyt menetelmät ovat yTeisesti käytettyjä ja niillä saadaan
oteifua kohteen maaperää hyvin edustavat näytteet. Näytteenottotyöt toteutettiin Suo
men ympäristökeskuksen sertifioiman näytteenottajan toimesta.
Perustutkimuksen näytteiden analysointiin käytetyt kenttäanalyysit varmennettiin riittä
välIä määrällä laboratorioanalyysejä, joiden pertisteella saatiin tarkennettua aistinvarai
sia havaintoja ja kenttäanalyysien tuloksia. Näytteiden otto ja käsittelyt toteutettiin asi
anmukaisella tavalla ja varmistusnäytteiden analysointiin käytettiin julkisenvalvonnan
alaista sertifioitua laboratoriota, jolloin tutkimukseen ei liity merkittäviä epävarmuuksia.
Yhden jaetun näytteen rinnakkaisilla kenttäanalyyseillä varmistettiin näytteiden edusta
vuus riittävän homogenisoinnin osalta.
Yhteenveto

Kohteen riskitarkasteluun riittää edellä kuvattu perusarvio, eikä tarkennetulle laskennal
liselle riskinarvioinnille ole suunnitelmavaiheessa tarvetta. Riskitarkastelun perusteella
VNa 214/2007 mukaisten ohjearvojen käytölle kunnostuksen viitearvoina ei ole esteitä.
Mikäli kohteessa kunnostusmenetelmäksi valitun in situ-käsittelyn (biostimulaatio) jäl
keen kohteen maaperässä todetaan numeeriset kunnostustavoitteet ylittäviä haitta
ainepitoisuuksia, laaditaan em. vaiheessa kohteesta tarkennettu laskennallinen riskinarvio, jolla arvioidaan haitat ympäristölle ja terveydelle ja päätetään kunnostuksen jat
kotoimenpiteistä.
Kunnostustarve

Tutkimusten perusteella kohteen maaperässä on keskiraskailla öljyhiilivetyjakeilla pi
laantuneita maa-aineksia 0-2,0 metrin syvyydellä maan pinnasta, jolloin haitta-aineille
on mahdollista altistua esim. lasten leikeissä. Havaitut haitta-aineet ovat haihtuvia tai
kohtalaisen haihtuvia. Leviämisriskin sekä pilaantuneisuudesta johtuvan kohteen
maankäytön sekä maaperän käsittelyn rajoituksen poistamiseksi kohteen maaperä esi
tetään kunnostettavaksi, vaikka kohteessa ei voida osoittaa olevan pilaantuneisuudesta
johtuvaa välitöntä terveyshaittaa.
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Ku nnostustavoitteet

Maaperän kunnostuksen tavoitteena on alentaa maaperän haitta-ainepitoisuuksia si
ten, että päättyneestä polttoaineen jakelutoiminnasta aiheutuneesta maaperän pilaan
tuneisuudesta johtuvia ympäristö- tai terveyshaittoja ei kunnostustyön jälkeen esiinny.
Samalla poistetaan vaara haitta-aineiden leviämiselle kauemmas ympäristöön sekä
mahdollistetaan haitta-aineiden osalta rajoituksettomien kaivutöiden toteuttaminen koh
teessa.
Kohde esitetään kunnostettavaksi VNa 214/2007 mukaisiin haitta-ainepitoisuuksien
alempiin ohjearvoihin, koska kohdekiinteistö on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa asuin
käytössä ja kohteessa on mahdollisuus altistua (esim. lasten leikit) haitta-aineille niiden
pintamaahan sijoittumisen takia. Tällöin tehtävillä kunnostustoimenpiteillä saataisiin
maaperän haitta-ainepitoisuudet pienennettyä vähintään yhteen kymmenesosaan
maaperässä havaituista pitoisuuksista. On myös mahdollista, että tutkimuksissa ei ole
löydetty voimakkaimmin öljyhiilivedyillä pilaantunutta kohtaa, jolloin kunnostustyö on
entistä perustellumpaa. Viitearvotarkastelun perusteella alem mat ohjearvot soveltuvat
kohteen kunnostustavoitteeksi. Kohteessa ei ole ohjearvojen käyttöä koskevia rajoittei
ta. Kohdekohtaisten riskiperusteisten tavoitetasojen määrittämistä ei näin pienessä
kunnostuskohteessa katsota tarpeelliseksi (kustannustehokkuus, maa-ainesten käyttö
rajoitteet, kestävyys).
Tutkimuksen perusteella maaperän kunnostuksen toteuttaminen em. tavoitetasoihin on
teknisesti suhteellisen helppoa. On mahdollista, että kunnostusmenetelmäksi valitun in
situ-käsittelyn (biostimulaatio) jälkeen kohteen maaperässä todetaan numeetiset kun
nostustavoitteet (etenkin piha-alueella aIemmat ohjearvot) ylittäviä haitta-aine
pitoisuuksia. In situ-käsittelyllä pyritään saamaan kohteen maaperän öljyhiilivedyistä
aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat hyväksyttävälle tasolle. Mikäli kunnostusmene
telmällä ei päästä em. numeerisiin tavoitepitoisuuksiin, laaditaan kohteesta tarkennettu
laskennallinen riskinarvio, jolla arvioidaan haitat ympäristölle ja terveydelle ja päätetään
kunnostuksen jatkotoimenpiteistä. Mahdollisessa tarkennetussa riskinarviossa käyte
tään lähtötietoina kunnostuksella saavutettua tilannetta.
Kunnostustoimenpiteitä ei uloteta tiealueelle, ellei mahdollisesta, työn aikana havaitta
vasta, tiealueelle ulottuvasta pilaantuneisuudesta erikseen laadittava riskiarvio sitä
edellytä. Perustutkimusten perusteella ei kuitenkaan arvioida haitta-aineiden levinneen
tiealueelle.
Maaperään jäävät haitta-aineet

Kunnostustavoitteen mukaan alueelle ei jää maa-ainesta, josta aiheutuisi ympäristö- tai
terveyshaittaa. Mikäli em. numeeriseen tavoitteeseen ei valitulla kunnostusmenetelmäl
lä päästä, tarkastellaan jatkotoimenpiteiden tarvetta erikseen laadittavan riskiarvion pe
rusteella. Kohteen maaperään jäävät, mahdollisesti alemman ohjearvotason ylittävät
öljyhiilivetyjen pitoisuudet tulee kuitenkin huomioida mm. mahdollisissa maarakennus
töissä työsuojelun, mahdollisen hajuhaitan sekä massojen sijoittamisen suhteen.
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Käyttöraj oitteet
Kunnostustyö pyritään suorittamaan siten, ettei tieaiueelle tai naapurikiinteistöille ai
heudu merkittävää häiriötä, eikä työn yhteydessä aiheuteta vaurioita alueella oleville
rakenteille. Urakoitsijalle kuuluu (sisäityen urakkahintaan) tarvittavat kunnallistekniikan
tuennat, mikäli putkistojen asennuskaivu joudutaan ulottamaan kunnallistekniikan välit
tömään läheisyyteen tai niiden alueelle. Kaivu kunnallisteknisten rakenteiden läheisyy
dessä suoritetaan tarvittaessa lyhyissä kaistoissa välillä täyttäen, jotta vaurioita ei syn
ny.
Mikäli kohdekiinteistön maaperä saadaan kunnostettua kunnostuksen numeeriseen ta
voitetasoon (alle VNa 214/2007 mukaiset aiemmat ohjearvotasot) tai kunnostuksen jäI
keisellä tarkennetulla riskinarviolla todetaan kohteen ympäristö- ja terveyshaitat saadun
poistettua hyväksyttävälle tasolle, poistuu kohteen nykyiselle maankäytölle asetetut
käyttörajoitteet.
On mahdollista, että kohteen maaperään jää in situ-kunnostuksen jälkeen riskinarviolla
haittatasoiltaan hyväksyttäväksi arvioituja haifia-ainepitoisuuksia (alemman ohjearvota
son ylittäviä), jotka tulee huomioida mahdollisissa maankäytön muutoksissa tai alueen
maarakennustöissä. Mahdolliset käyttörajoitteet arvioidaan kunnostuksen loppurapor
tissa sen hetkisten ohjeistusten mukaisesti.
KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Kunnostustyölle nimetään valvoja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töi
den aloittamista Lapin ELY-keskukselle ja Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomai
selle.
Kohteen erityispiirteet
Kohteessa kasvaa pilaantuneella alueella nuorta havupuuta, mitkä täytyy ottaa huomi
oon kaivutöiden toteutuksessa. Puita ei saa kaataa ja mikäli puita pitää siirtää pois
asennusputkistojen asennuksen tieltä, pyritään puut pitämään elossa ja istuttamaan ta
kaisin paikoilleen asennustyön jälkeen. J05 tarvittaessa poistettavia puita kuolee, istu
tetaan niiden tilalle uudet kiinteistön omistajan toiveen mukaisesti. Pilaantuneella alu
eella tai sen välittömässä läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevat kunnallistekniset ra
kenteet ja kaapeiit tulee huomioida työn toteutuksessa. Lämmitysöljysäiliön läheisyy
dessä kulkee kiinteistön viemärilinja sekä sähköjohto, mitkä pitää ottaa huomioon säili
ön poistotyötä suunniteltaessa ja toteutettaessa.
Kunnostusmenetelmän valinta
Huomioiden kohteen maaperän laatu, pilaantuneen alueen pinta-ala, alueella esiinty
vien öljyhiilivetyjakeiden ominaisuudet sekä etenkin alueen läheisyydessä olevien so
veltuvien maa-ainesten vastaanottopaikkojen sekä puhdistettujen massojen loppusijoi
tuspaikkojen puute (massanvaihdon edellytys), kustannustehokkaimmaksi kunnostus
menetelmäksi on rakennuttajan toimesta valittu biostimulaatio in situ-käsittelynä (Nor
dic Envicon Oy on laatinut kohteelle maaperän in situ-kunnostuksen työselityksen,
6.4.2017). Lievästi öljyhiilivedyillä pilaantuneita maa-aineksia ei ole kestävää puhdistaa
polttamalla (lähin soveltuva vastaanottopaikka Savaterra Oy, Kemi). Lähtökohtaisesti in
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situ-käsittelyn lisäksi kohteessa ei käytetä massanvaihtoa täydentävänä kunnostusme
netelmänä. Lisäksi kunnostusalueella kasvaa paljon nuorta havupuuta, joita täytyisi
poistaa kohtuuttoman suurelta alueelta massanvaihtotyötä varten. Mikäli biostimulaati
olla ei päästä numeerisiin kunnostuksen tavoitepitoisuuksiin, laaditaan kohteesta tar
kennettu riskinarvio, jolla arvioidaan haitat ympäristölle ja terveydelle ja päätetään kun
nostuksen jatkotoimenpiteistä.
Mikäli edellä esitettyjen lisäksi tarvitaan täydentäviä kunnostusmenetelmiä tai urakka
tarjouspyyntövaiheessa päädytään johonkin muuhun vaihtoehtoiseen kunnostusmene
telmään (lähtökohtaisesti toinen in situ-menetelmä), esitetään siitä erillinen suunnitelma
hyväksyttäväksi Lapin ELY-keskukselle.
In situ-käsittely
Asennustyöt
In situ -asennustöiden aikana pilaantuneeseen alueeseen asennetaan vaakasiiviläput
kisto 0,5-2 metrin syvyyteen. Putkisto asennetaan vähintään näytepisteiden NP4 ja
NP7 väliselle alueelle, missä on todettu yli ylemmän ohjearvon ylittäviä haitta
ainepitoisuuksia. Asennuskaivantoa laajennetaan tarvittaessa, mikäli voimakasta pi
laantuneisuutta havaitaan kaivannon seinämässä. Asennustyöt tehdään niin, ettei tie
rakenteita pureta, eikä kaivantoa laajenneta ajoradalle. Asennuskaivannosta esille tu
leva pilaantunut maa-aines sijoitetaan takaisin kaivantoon in situ -käsiteltäväksi.
Käytöstä poistettu lämmitysöljysäiliö poistetaan maaperästä asennustöiden yhteydes
sä. Maanäytteitä otetaan kaivetuista massoista, kaivannoista ja tarvittaessa kiinteistöil
le tehtävistä pilaantumaa rajaavista koekuopista.
In situ-biostimulaatio
Biologinen käsittely (biostimulaatio) toteutetaan öljyllä pilaantuneella alueella. Biostimu
laatiossa haitta-aineiden luontaista biologista hajoamista tehostetaan lisäämällä maa
perään happea, ravinteita, kosteutta ja lämpöä tarpeen mukaan. Hapen vähäisyys on
poikkeuksetta biohajoamista rajoittava tekijä, mutta myös typpeä on yleensä liian vä
hän erityisesti kivennäismaassa.
-

Happi ja ravinteet syötetään maaperään vesiliuoksena, josta ne vapautuvat hitaasti
maaperässä olevan luonnollisen bakteerikannan käyttöön. Syöttöliuoksen määrä, ra
vinnemäärät ja seossuhteet määräytyvät kunnostuksen yhteydessä saatavien maape
rä- ja haitta-ainetietojen avulla. Ravinnemäärät mitoitetaan siten, että ravinteet kuluvat
maaperän bakteerien hajotustoiminnassa, eikä niitä pääse kulkeutumaan haitallisesti
esimerkiksi pohjaveteen.
Käsittelyliuoksen syöttö tehdään panoksittain putkitetulle alueelle, pilaantuman tasolle
asennettujen vaakasiiviläputkistojen avulla. Käsittelyliuos syötetään vaakaputkiin syöt
töputkia, eli pystyputkia pitkin. Pystyputket asennetaan sellaiseen paikkaan, missä niis
tä ei ole haittaa kiinteistön käyttäjille. Tarkka sijainti sovitaan kiinteistön omistajan
kanssa. Asennustöiden yhteydessä pilaantuneesta maaperästä otetaan näyte mistä
tutkitaan ravinnepitoisuuksia. Syöttö tehdään käsittelykuukausina maanäytetulosten
perusteella tehtävän mitoituksen mukaisin määrin ja määrävälein (yleensä 1-2 kuukau
den välein).
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Ravinnelisäys mitoitetaan typen mukaan siten, että kunnostuksessa pyritään pitämään
yllä C/N/P- suhdetta 100/10/1. Kunnostettava maa-aines voi luontaisesti sisältää typ
peä enimmillään 1 000 mg/kg (viljelysmaa) ja vähimmillään 1 mglkg (kuiva hiekkamaa).
Käsittelyssä käytettävän liukoisen typen (nitraatti) lisäysyksikkö on noin 500 g. Lisäys
tehdään sekoittamalla puutarhalannoitetta 1 m3:iin vettä, jolloin saadaan liuos, jonka
typpipitoisuus on luokkaa 500 mg/l (500 gIm3). Käsittelykerralla voidaan lisätä typpeä 12 yksikköä riippuen pilaantuman koosta ja maa-aineksen luontaisesta typpipitoisuudes
ta.
Ravinnesyötössä maa kastellaan niin, että ylimääräisen virtaavan nesteen määrä on
mahdollisimman vähäinen, jotta maan sitomat öljyhiilivedyt eivät mobilisoidu ja huuhte
luvaikutus olisi maaperässä mahdollisimman vähäinen. Lisättävän ravinneliuoksen
määrä arvioidaan niin, että maa kyllästyy vain pilaantuneen maakerroksen alarajaan
asti.
Syötettävistä ravinteista typelle on asetettu enimmäispitoisuudet talousvedessä (nit
raatti 50 mg/l ja nitraattityppi 11 mg/l). Tyypillinen nitraattitypen pitoisuus pohjavedessä
on 0,1-5 mg/l. Siinä tapauksessa, että kaikki yhdellä syöttökerralla lisättävä typpi pää
tyisi pohjaveteen laimentumattomana, syöttö voisi aiheuttaa 5 mg/l nitraattitypen pitoi
suuden kohoamisen laimentuessaan 100 m3:iin pohjavettä ja vastaavasti 0,5 mg/l ko
hoamisen laimentuessaan 1 000 m3:iin. Todellisuudessa typpi kuluu maaperän baktee
ritoiminnan seurauksena eikä yhdessäkään yli 50 in situ-kunnostuskohteessa, joissa
pohjaveden laatua on seurattu, ole todettu kunnostuksen vaikuttaneen pohjaveden laa
tuun. Nitraattitypen mittaustarkkuus on ollut 0,001 mg/l.
Ravinteista nitraatti toimii, paitsi typen lähteenä, myös elektroniakseptorina hapen tilal
la, jolloin biohajotustoiminta tehostuu. Mikäli jostakin syystä haluttaisiin, olisi nitraatti
mahdollista korvata urealla, mikä ei kuitenkaan olisi yhtä tehokasta kunnostuksen edis
tymisen kannalta, minkä vuoksi sitä ei yleensä käytetä. Metyleeniureaa käyttäessä voi
daan typpeä lisätä ideaalin 100:10 suhteen mukaan, sillä metyleeniurea luovuttaa ty
pen hitaasti eikä täten nosta pH:ta. Tällöin fosfori voidaan syöttää fosfaatin sijaan apa
tiittina, joka on myös hitaasti liukenevaa.
Käytettävät ravinteet ovat ihmiselle ja ympäristölle vaarattomia, yleisesti kasvinviljelys
sä käytettyjä ja biologisesti helposti hajoavia. Menetelmän käyttö ei yllä esitetyn perus
teella aiheuta lyhyt- tai pitkäaikaista rasitusta kunnostettavalle alueelle eikä haittaa
pohjavedel le.
Käsittelyn päätyttyä syöttöputket sahataan 0,5-1 metrin syvyydeltä ja tulpataan. Putkis
tot voidaan tarvittaessa poistaa, mikäli maanomistaja sitä vaatii. Yleensä ne voidaan
jättää maaperään, koska niistä ei arvioida olevan haittaa kiinteistön käytölle. Putkitus
alueen pinnat entisöidään käsittelyn jälkeen.
Seuranta
Kohteessa tehtävistä toimenpiteistä ilmoitetaan etukäteen tilaajalle, kohteeseen nime
tylle valvojalle, ympäristöviranomaiselle sekä tontin omistajalle.
Tarvetta jatkuvaan pohjaveden seurantaan ei ole. In situ-menetelmässä käytettävät ai
neet ovat biologisesti helposti hajoavia ja ravinnemäärät mitoitetaan kulutuksen mu
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kaan. Käytettävien aineiden huuhtoutuminen ja maan sitoman öljyn mobilisoituminen
on vähäistä, koska maaperä kyllästetään ravinneliuoksella vain pilaantuneen maaker
roksen alarajaan asti ja pohjaveden pinta on kunnostussyvyyttä alempana. Maaperä on
tiivistä moreenia, joten pohjaveden virtaus alueella on heikkoa. Kunnostusalue ei sijait
se pohjaveden muodostumisalueella.
Kohteessa käytettävillä aineilla ei ole leviämisriskiä. In situ-menetelmän vaikutuksia
pohjaveteen kuitenkin seurataan, jos käy ilmi, että käytettäviä aineita on kulkeutunut
kohdekiinteistön ulkopuolelle. Tarkkailusta laaditaan tässä tapauksessa suunnitelma
Lapin ELY-keskuksen tarkastettavaksi.
Syöttöliuoksen määrää ja laatua seurataan säännöllisesti. Seurantamittauksien tulokset
esitetään toimenpideraporteissa.
In situ-kunnostusta ohjataan ja sen tehokkuutta seurataan maaperänäytteenoton avul
la. Maaperänäytteitä otetaan kunnostuksen aikana riittävän usein ja siinä laajuudessa,
kun on tarpeen kunnostuksen ohjauksen kannalta. Näytteistä analysoidaan ainakin öl
jyhiilivedyt >010-040 sekä haihtuvat yhdisteet. Maaperän alku- ja loppunäytteenoton tu
lokset esitetään toimenpideraporteissa. Kunnostuksen aikana suoritettujen näytteenot
tojen tulokset raportoidaan viranomaiskäyttöä varten tarvittaessa.
Maa-ainesten käsittely

Biostimulaatio-menetelmällä kunnostettaessa ei synny käsiteltävää jätettä. Maaainekset, joissa mahdollisesti todetaan in situ-käsittelyn jälkeen öljyisyyttä (pitoisuudet
alittavat kunnostustavoitteet tai todettu riskinarviolla hyväksyttäviksi) sijoitetaan käsitte
lyalueilla mahdollisuuksien mukaan syvempiin maakerroksiin ja maan pintakerroksiin
sijoitetaan maa-ainekset, joissa ei todeta öljyhiilivetyjä tai todetut pitoisuudet ovat mah
dollisimman alhaiset.
Vesien käsittely

Kunnostuksen aikaiseen kaivantoon (putkistoasennukset, maa-ainesten pitoisuusseu
ranta) ei tutkimusten perusteella todennäköisesti kerry merkittävästi pohjavettä kaivun
aikana. Massanvaihdon aikana kaivanto pidetään tarvittaessa kuivana pumppaamalla
sinne kertynyt vesi uppopumpulla öljynerottimen kautta kaivualueen ulkopuoliseen
maastoon. Urakoitsija varautuu hankkimaan työmaalle veden käsittelyyn tarvittavan
laitteiston (uppopumppu ja öljynerotin), aiheuttamatta viivytystä pilaantuneen maan
kaivutyölle.
Mikäli vastoin odotuksia joudutaan kunnostamaan massanvaihdolla, kaivantoon mah
dollisesti kertyvästä vedestä otetaan näyte, josta analysoidaan 05-040 hiilivetypitoisuu
det. Tämän jälkeen näytteitä otetaan tarpeen mukaan. Näytteenotosta vastaa valvoja.
Pohjavettä ei tutkimusten mukaan oletettavasti kerry kaivantoihin kaivutyön aikana.
Jätteiden käsittely

Kaivutyössä mahdollisesti tavattavat poistettavat jakelutoimintaan liittyvät rakenteet tai
muu jäte kuljetetaan luvan ko. jätteen käsittelyyn omaaviin käsittelypaikkoihin.
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Kaivantoon mahdollisesti kerääntyvän öljyisen veden käsittely on esitetty kohdassa
Vesien käsittely. Vettä ei kuitenkaan arvioida muodostuvan merkittävissä määrin kai
vantoon. Mikäli veden käsittelytarvetta kuitenkin esiintyy, veden käsittelyssä mahdolli
sesti syntyvä öljypitoinen sakka käsitellään biostimulaation yhteydessä kunnostusalu
eella.
Mikäli lämmitysöljysäiliö saadaan urakoitsijan toimesta turvallisesti poistettua maape
rästä, se tyhjennetään vedestä ja kuljetetaan soveltuvaan vastaanottopaikkaan.
Aikataulu
In situ-käsittely on tarkoitus aloittaa kohteessa putkistoasennuksilla kesällä 2017. In si
tu-käsittelyn arvioidaan kestävän kohteessa noin 16 kuukautta. Arvioitu käsittelyn päät
tyminen on lokakuussa 2018. Urakan arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 loppuun.

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 puh
d istamisen. Töiden toteuttam isessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 732-407-72-1 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden
haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aIemmat ohjearvot
öljyhiilivetyjen osalta:
O
bensiinijakeet (C5-C;o) 100 mg/kg,
O
keskitisleet (>C;o-C21) 300 mg/kg,
O
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 600 mglkg,
O
MTBE-TAME summapitoisuus 5 mg/kg,
O
bentseeni 0,2 mglkg,
O
tolueeni 5 mg/kg,
O
etyylibentseeni 10 mg/kg
O
ksyleenit 10 mglkg.
Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoisuu
det ylittävät alemman ohjearvon saadaan puhdistettua / poistettua. Polttonestei
den jakeluun ja öljylämmitysjärjestelmään tarkoitetut käytöstä poistetut maanalai
set laitteet ja rakennelmat tulee poistaa. Kaivumaita, joiden pitoisuudet jäävät alle
alempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen täytöissä, mikäli ne
ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sallan
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saatettava
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loppuun 30.6.2019 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen saakka,
kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan esityk
sestä loppuun saatetuksi.
2.

Kunnostustavoitteen saavuttamiseksi voidaan käyttää in situ-menetelmänä biolo
gista käsittelyä (biostimulaatio) tai massanvaihtoa taikka yhdistelmää molemmis
ta menetelmistä. Muun kunnostusmenetelmän käyttäminen vaatii Lapin ELY
keskuksen hyväksymisen.
Kunnostuksessa käytettävät laitteet on asennettava ja käytettävä niin, ettei niiden
sijainnista ja käytöstä aiheudu kohtuutonta melu- tai viihtyvyyshaittaa, terveyshaittaa tai vaaraa kunnostettavalle kiinteistölle tai lähialueen kiinteistöille.

3.

Pilaantuneen maa-alueen kaivannot on aidattava. Lisäksi kunnostusalue on va
rustettava pilaantuneen maaperän kunnostuksesta kertovin kyltein.

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
sijoituspaikka on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sallan kunnan ympäris
tönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen
kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaan
tumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee kuljetuska
luston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitallisia aineita
ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana. Pilaan
tuneen maan haltijan velvollisuus on laatia jätelain (646/2011) 121 §:n mukainen
siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita maita siirrettäessä se on kuljetusten
mukana.

5.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät valtioneuvoston maape
rän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) aIemmat ohjearvot saadaan pakottavasta syystä välivarastoida kun
teistöllä tiiviillä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on peitettävä
huuhtoutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

6.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
tukseen soveltuvalla laitteistolla, josta on sovittava erikseen Lapin ELY
keskuksen kanssa. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, veden viemä
röintiin on pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja nouda
tettava 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 jät
teen käsittely.

7.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 12 täsmennetyllä tavalla
ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä pi
toisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan. Mi
käli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoihin,
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maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä kartalla sekä esitettä
vä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja
terveysriskeistä ja maaperän puhd istustarpeesta.
Määräys melun torjunnasta

8.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä koh
teissa kello 07.00 ja 22.00 välisenä aikana A-painotetun ekvivalenttimelutason
(Laeq) arvoa 55 dB (A) eikä kello 22.00 ja 07.00 välisenä aikana A-painotetun
ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 50 dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on
aihetta epäillä toiminnasta syntyvän meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvolli
nen ryhtymään haitan johdosta tarvittaviin mittauksiin ja selvityksiin sekä melun
vähentäm istoi mii n.

Määräykset vastuu henkilöistä ja töiden aloittamisesta

9.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys pi
laantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
keskukselle ja Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tulee
laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot, työtur
vallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää kunnostus
työn aikana.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista

10.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mi
käli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on tapauk
sesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on välit
tömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

Määräykset kirjanpidosta, pu hdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja
raportoinnista

11.

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

12.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt haitta-aineet. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorio
analyyseillä varmistetut tarkkailutulokset alittavat kaikilta kaivannon reunoilta ja
sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa peittää ennen
kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet ja Lapin ELY
keskukselle ja Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mah
dollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

13.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä kunnostuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnan
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harjoittajan esitettävä selvitys kunnostettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistus
tarpeesta.
14.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sallan
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden ku
luessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
O
toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FI N -koordinaatisto),
O
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta
O
tarvittaessa määräyksessä 7 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 13 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
O
työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot.

Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisek
si. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aiemmat ohjearvot öl
jyhiilivetypitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään
huomioon alueen käyttötarkoituksen. Puhd istamisessa noudatetaan yleisesti käytössä
olevaa hyväksyttävää kunnostus- / puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta ennakolta
arvioiden aiheudu ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Kunnostustyölle on
asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on
välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloi
tusajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys 1 ja 2).
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ui
kopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 3).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toi
mittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
laisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (mää
räykset 4-5).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsi
tellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneis
sa laitoksissa (määräys 6).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
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sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mah
dollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 7).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa
miseksi (määräys 8).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 9).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden anta
miseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annet
tu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määtäys 10).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnos
tuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan, et
tä kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin kent
tämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi kai
vantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottaminen
varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
Kunnostustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
kunnostettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti se
kä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 11-14).
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133 §, 136 §, 190 §, 191 §ja
205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011) 12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 §ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 §ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
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Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,
Valtion maksuperustelaki (150/1992)8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehittämis-ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017
(1554/2016).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1100 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2017 (1554/2016) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 20 tuntia eli maksu on yhteensä 1100 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944)

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

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jaljennös maksutta (sähköisenä):
Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojär
jestelmään.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Tämän päätöksen on valmistellut insinööri Anna-Kaisa Puhakka.
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Ylitarkastaja

Vesa-Matti Määttä

Ylitarkastaja

Marko Kiviniemi

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YS1 02V)
Sijaintikartta
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valituspäivää laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, va
punpäivä, jouluaaffo tai juhannusaaifo, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämises
tä, ellei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi saapumispäivänä. Postitse
saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus. Milloin kysees
sä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tie
doksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Vastaanottajalle tai tämän edustajalle henkilökoh
taisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu tiedoksisaantitodis
tus.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toi
mittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta
riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään valitusajan päät
tymispäivänä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liifteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitellava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asi
aa koskevat ilmoitukset valiifajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekiijoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valiifaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran
omaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan
hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos
hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 €.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
PL 204, 65101 VAASA
postiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
käyntiosoite:
8.00 16.15
aukioloaika:
029 56 42611
puhelin:
029 56 42760
telekopio:
vaasa.hao(äoikeus.fl
sähköposti:
intemet-osoite: www.oikeus.fl/hao/vaasa
-
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