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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka
koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Temotek Oy
Teknologiantie 4F
90590 OULU
Yhteyshenkilö: Antti Löfbacka
antti.lofbacka@temotek.fi
Y-tunnus 1011395-7

PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Tornion kaupungissa osoitteessa Panimonranta 2,
95400 TORNIO. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä RN:o
851-9-8-56. 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 hyödyntäm isestä kaivualueella tai poistamisesta toimitetta
vaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäris
tönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 1 .8.2017.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Alueella on voimassa Tornion kaupungin asemakaava (Lapinkulta). Asemakaavassa
kiinteistö on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Lisäksi alueelle on osoi
tettu puhdistettava/kunnostettava maa-alue (saa), auton säilytyspaikan rakennusalat
(a) sekä ajoyhteys (ajo).

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.eIy-keskusfi/Iapi
96101 Rovaniemi

2
Länsi- ja luoteisosalla kiinteistö rajautuu Panimonrannan tiealueeseen ja asuinkerros
talojen korttelialueeseen (AK), koillisosalla puistoalueeseen (VP), itä- ja kaakkoisosalla
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (AL) ja eteläosalla toimitilaraken
nusten korttelialueeseen (KTY).

ILMOITETTU TOIMINTA
Kiinteistö on ollut Lapinkullan tehtaan toimiessa tehtaan paikoitusalue, mihin ympäristöluvan (dnro PSY-2004-Y-2, 11.10.2005) mukaan on osoitettuna 93 henkilöautopaikkaa.
1 Imakuvien ja historiatietojen perusteella kiinteistöllä ei ole harjoitettu teollista toimintaa.
Vuoden 1966 ilmakuvan perusteella kiinteistö on asuin- ja mahdollisesti maatalouskäy
tössä. Vuosien 2007 ja 2011 ilmakuvissa kiinteistöllä on asfaltoitu parkkialue.
Nykyisellään tutkimusalue on pääosin asfalttipintaista paikoitusaluetta, jossa vihersaa
rekkeissa on puustoa. Kohteen länsipuolella on Saarenpäänkadun varteen sijoittuvia 3kerroksisia asuinkerrostaloja sekä itä- ja pohjoispuolella kapea puistovyöhyke, jonka
takana Tornionjoki. Tutkimusalueen eteläpuolella sijaitsee entinen Hartwall Oy:n oluttehdas (entinen Lapin Kulta Oy). Ympäröivät kadut ovat astalttipintaisia ja puisto nur
mipintainen. Katualueiden kuivatus on järjestetty sadevesiviemäröinnillä.
Maanpinnan korkeus vaihtelee alueella noin tasovälillä +5,9.. .+6,5. Eteläpuolella ole
van Lapinkullankadun korkeus on tutkimusalueen kohdalla tasossa +5,9...+6,15. Tut
kimuspaikan itä- ja pohjoispuolella sijaitsevan jk+pp-väylän (“rantaraitti”) korkeus on
noin tasovälillä +6.. .+6,3. Raportissa on käytetty koordinaatistona ETRS-GK24 ja kor
keusjärjestelmänä N2000.
Temotek Oy on aloittamassa entisen panimon kiinteistön paikoitusalueelle asuinkerros
talon rakennushanketta. Alueella on tehty pilaantuneisuustutkimuksia vuonna 2013 yh
teensä neljästä (4) pisteestä Oy Hartwall Ab:n Tornion entisen panimon pilaantunei
suusselvitysten yhteydessä. Lisäksi Temotek Oy:n toimeksiannosta Pöyry Finland Oy
on tehnyt yleispiirteiset pohjatutkimukset alueelle As Oy Tornion Panimonranta kerros
talohankkeen suunnittelua varten. Pohjatutkimukset on tehty joulukuussa 2016. Pohjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuspaikan perustusolosuhteet rakennus- ja
perustussuunnittelua sekä rakentamista varten. Pohjatutkimuksista on laadittu erillinen
perustamistapalausunto (Yleispiirteinen pohjatutkimus ja perustamistapalausunto,
101001364-005, 17.1.2017).
Temotek Oy:n toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut kunnostussuunnitelman
(Maaperän pilaantuneisuuden kunnostus, Panimonranta 9, Tornio, 101007126,
31.7.2017), joka perustuu vuonna 2013 paikoitusalueella tehtyihin tutkimuksiin sekä
vuonna 2016 tehtyjen pohjatutkimusten aineistoon.
Maaperä-, pohjavesi- ja pintavesitiedot
Pohjatutkimusten perusteella maakerrosjako on alueella yleispiirteissään seuraava:
O
asfaltti
O
pintamaat; moreeni, hiekka, murske ym. noin 1 m paksuna kerroksena,
O
löyhä, routiva silttinen hiekkamoreeni noin 1,2...2 m paksuna kerroksena,
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.

tiivis-keskitiivis routiva, osittain kivinen silttinen hiekkamoreeni >10 m paksuna
kerroksena.

Pilaantuneisuusselvityksissä tunnistettiin osalla alueesta (KP41 ja KP42) noin 0,3-0,8
m syvyydellä ferrokrom ikuonakerros sekä osalla alueesta maa-ainekseen sekoittunutta
ferrokromikuonaa. Kuonaa havaittiin myös suunnitellun asuinrakennuksen kohdalla.
Ferrokrom ikuonatäyttö on tuotu alueelle todennäköisesti 1960-luvun lopulla. .1970luvulla. Se on tunnistettu Tornion Outokummun tehtaan kuonaksi, jota on käytetty Poh
jois-Suomessa laajasti täytössä korvaamaan sotaa ja hiekkaa. Nykyisellään kuona on
tuotteistettu OKTO-tuoteperheeksi.
.

Vuonna 2013 tehdyissä pilaantuneisuustutkimuksissa parkkialueen pisteissä oli havait
tu savea aina 3 m syvyyteen, mutta pohjatutkimuksissa (2016) maalajiksi on määritetty
löyhä silttinen hiekkamoreeni alueelta otetuille näytteille tehtyjen rakeisuusmääritysten
perusteella. Määritykseen voi vaikuttaa täyttökerroksiin sekoittunut ferrokrom ikuona.
Pohjatutkimusten yhteydessä 2016 tehdyt puristinheijarikairaukset ovat päättyneet tii
viiseen maaketrokseen tai tiiviissä maakerroksessa olevaan kiveen 4...16,6 m syvyy
dessä maanpinnasta. Rakennettavuusselvityksessä esitettiin massanvaihtoa noin 4 m
syvyyteen löyhien maakerrosten poistamiseksi ja kantavuuden turvaamiseksi.
Kohde ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Liakka (1285125 B,
muu pohjavesialue) sijaitsee koillisen suunnassa noin 6,7 km etäisyydellä kohteesta.
Tutkimuspaikalla pohjavedenpinta oli tutkimusaikana (26.12.2016) havaittu noin tasos
sa +2.. .+2,2 eli noin 4 m syvyydessä maanpinnasta. Sadannasta ja vuodenajasta riip
puen pohjavedenpinta vaihtelee yleensä tasolla +1 m.. .-0,2 m.
Lähin vesistö, Tornionjoki, sijaitsee idän suunnassa noin 40 metrin etäisyydellä koh
teesta. Tornionjoen vedenpinta on pohjakartan perusteella tasossa +2,2... +2,8. Torni
onjoen tulvakorkeutta ei ole selvitetty.

HAITTA-AINETUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
Maaperätutkimukset

Hartwallin kiinteistöille on laadittu ympäristöselvitys (EDD) vuonna 2013, jonka yhtey
dessä kohteessa on käyty ja tehty maaperän pilaantuneisuusselvityksiä useassa vai
heessa. Tutkimusten tilaaja oli Oy Hartwall Ab:n ja lisätutkimuksissa Arctic Property
Oy, jonka omistukseen kiinteistö siirtyi vuonna 2013.
Ensimmäisen vaiheen tutkimukset eivät ulottuneet parkkipaikalle. Tarkentavissa tutki
muksissa parkkipaikalle tehtiin yksi piste KP2O, jossa havaittiin maan pintakerroksessa
(0,1-0,5m) öljypitoisuutta. Parkkialueelle tehtiin lisätutkimuksia koekuoppina pilaantu
neisuuden tajaamiseksi ja täyttökerrosten tunnistamiseksi (pisteet KP4O, KP41 ja
KP42). Lisätutkimuksissa alueella ei havaittu laajempaa öljyn aiheuttamaa pilaantunei
s uutta.
Pohjavesitutkimukset

Kohteessa ei ole tehty pohjavesitutkimuksia.
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Laboratoriotyöt
Maanäytteistä analysoitiin öljyhiilivetyjen ja metallien kokonaispitoisuuksia. Lisäksi Oy
Hartwall Ab:n panimokiinteistön kuonanäytteistä muodostetuille kokoomanäytteille (2
näytettä) tehtiin liukoisuuskokeet raskasmetallien liukoisuuksien selvittämiseksi. Park
kialueelle läjitetyn kuonan voidaan olettaa vastaavan ominaisuuksiltaan panimokiinteis
tön kuonaa.
Analysoinnit tehtiin ALS Finland Oy:n laboratoriossa.

TUTKIMUSTULOKSET

Öljyt
Haihtuvien öljyhiilivetyjen (C5-Cio) kokonaispitoisuus näytteessä KP20/0,1-0,5m oli 86
mg/kg, joka alitti Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 (valtioneuvoston asetus maa
perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista) annetun alemman ohjearvo
tason (100 mg/kg). Aiempaa ohjearvoa sovelletaan ohjeellisesti pilaantuneisuuden
määritykseen asuinkäyttöön tarkoitetuilla alueilla, ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnil
la toisin todeta. Muista näytteistä ei ole analysoitu haihtuvia öljyhiilivetyjä.
Keskitisleiden (C10-C21) pitoisuus näytteessä KP20/0,1-0,5m oli 2 820 mglkg, joka ylitti
Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 annetun ylemmän ohjearvotason (1 000
mg/kg). Ylempää ohjearvoa sovelletaan ohjeellisesti maaperän pilaantuneisuuden arvi
ointiin mm. teollisuusalueilia, ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla toisin todeta. Tut
kimuspisteistä KP4O, KP41 ja KP42 analysoiduissa näytteissä keskitisleiden pitoisuu
det alittivat analyysin tarkkuusrajan (<10 mg/kg).
Raskaiden öljyjen (C2;-C40) pitoisuus näytteessä KP20/0,1-0,5m oli 2 910 mg/kg, joka
ylitti Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 annetun ylemmän ohjearvotason (2 000
mglkg). Tutkimuspisteistä KP4O, KP4J ja KP42 analysoiduissa näytteissä raskaiden öI
jyjen pitoisuudet alittivat analyysin tarkkuusrajan (<20 mglkg).
Metallien kokonaispitoisuudet
Vuonna 2013 parkkialueella tehdyissä tutkimuksissa analysoitiin yhteensä kahdeksasta
(8 kpl) näytteestä seuraavat metallipitoisuudet: As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Zn ja V.
Analyyseissä havaittiin ainoastaan kromin (Cr) osalta VNa:n 214/2007 alemman ohjearvon (200 mg/kg) ylittäviä pitoisuuksia. Kromipitoisuudet ylittivät osin myös vaarallisel
le jätteelle määritetyt raja-arvot (1129/2001, ympäristöministeriön asetus yleisimpien
jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta).
KP2O
KP41
KP42
KP42

/ 0,1-0,5
/ 0,5-0,8
/ 0,3-0,8
/1,5-2,0

m
m
m
m

550 mg/kg
10 100 mg/kg (sisälsi kuonaa)
10 200 mg/kg (sisälsi kuonaa)
241 mg/kg

Muiden metallipitoisuuksien osalta vain arseenin (As) pitoisuus ylitti lievästi VNa:n
214/2007 mukaisen kynnysarvon pisteistä KP41 ja KP42 (kuonakerroksesta) otetuissa
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näytteissä. Kynnysarvo edustaa taustapitoisuudeksi luokiteltavissa olevaa pitoisuusta
soa.
Metallien liukoisuuskokeet
Havaittujen korkeiden kromipitoisuuksien johdosta kahdelle kokoomanäytteelle tehtiin
liukoisuustestejä. Liukoisuustestien tuloksia on verrattu kaatopaikka-asetuksen eri kaa
topaikkaluokkien (221/2013) kelpoisuusvaatimusten mukaisiin liukoisuusominaisuuk
sien raja-arvoihin.
Kromin ja myös muiden metallien liukoisuudet olivat pienet ja täyttivät kaikilta osin py
syvän jätteen kaatopaikalle sijoitettavalle jätteelle määritetyt raja-arvot.
Kuonan koostumuksen selvitys
Kuonan alkuperän varmistamiseksi Outokumpu Chrome Oy on myös tutkinut kohteen
kuonatäytön ja kuonan sekaisen maa-ainestäytön ominaisuuksia sen alkuperän tunnis
tamiseksi. Kuona vastaa visuaalisen havainnoin ja laboratorioanalyysien perusteella
Outokummun OKTO-eristettä.
RISKINARVIOINTI JA KUNNOSTUKSEN TARPEEN ARVIOINTI
Lähtökohta ja rajaukset
Kohteeseen on laadittu 21.1.2014 riskinarviointi öljyhiilivedyistä ja kromipitoisesta kuo
nasta aiheutuvan terveysriskin selvittämiseksi (Pöyry Finland 16X188184.BA721) Arc
tic Property Oy:n toimeksiannosta. Arvio laadittiin Tornion panimon alueelle kokonai
suudessaan huomioiden myös parkkialueella havaitusta pilaantuneisuudesta aiheutuva
riski. Riskinarviointi laadittiin öljypilaantuneisuuden ja ferrokromikuonan osalta kohteen
asuinkäytölle. Kohteen haitta-aineista aiheutuva riskinarvio sekä kunnostustarve perus
tuvat pääosin em. raporttiin, josta tässä yhteydessä on esitetty pääkohdat.
Kohteessa on keskitisleiden ja raskaiden öljyhiilivetyjen aiheuttamaa pilaantuneisuutta
näytepisteen KP2O paikkeilla pintamaassa 0,1-0,5 m syvyydellä. Pilaantuneisuus voi
olla hyvinkin pistemäinen ja on lähtökohtaisesti nyt oletettu 200 m2 laajuiseksi. Se sijoit
tuu asfaltin alapuolelle ja koska kiinteistöllä ei ole harjoitettu öljynjakelua tai huoltotoi
mintaa, se voi olla alkuperältään esimerkiksi rakennusaikainen öljyvahinkotilanne. Öljyl
lä pilaantuneen alueen laajuus on nyt arvioitu pienemmäksi kuin riskinarviota laaditta
essa.
Ferrokromikuonaa on osalla rakennusaluetta ohuena kerroksena ja osin maa
ainekseen sekoittuneena.
Haitta-aineet ja niiden ominaisuudet
Öljyhiilivedyt (C1o-C21 ja C22-C35)
Raakaöljystä jalostetut polttoaineena käytetyt öljyhiilivetytuotteet (bensiini, diesel, polt
toöljy, yms.) ovat vettä kevyempiä orgaanisia seoksia (LNAPL), jotka koostuvat sadois
ta molekyylikooltaan ja rakenteeltaan erilaisista hiilivedyistä. Öljyhiilivedyt ryhmitellään
alifaattisiin ja aromaattisiin hiilivetyihin. Alifaattiset hiilivedyt voivat olla suoraketjuisia,
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haaroittuneita tai sykiisiä ja aromaattisissa yhdisteissä on yksi tai useampia bentsee
nirenkaita.
Päästessään maaperään öljyhiilivedyt kulkeutuvat painovoiman vaikutuksesta alaspäin.
Alkuvaiheessa ne kulkeutuvat pääasiassa erillisenä veteen liukenemattomana faasina,
jonka esiintymiseen ja kulkeutumiseen maaperässä vaikuttavat mm. öljyn ominaisuudet
ja maaperäolosuhteet. Kapillaarivoimien vaikutuksesta osa öljystä pidättyy maan huo
kostilaan ns. jäännösfaasiksi. Hienorakeisissa maalajeissa (esim. savi ja siltti) kapillaa
rivoimien vaikutus ja maan pidätyskapasiteetti on suurempi kuin karkearakeisissa maa
lajeissa (esim. hiekka ja sora). Lisäksi suurimolekyylisemmät jakeet pidättyvät voimak
kaammin kuin kevyet jakeet. Jäännösfaasissa oleva öljy ei enää kulkeudu omana faa
sinaan, mutta jäännösöljyfaasin reunaosiosta haihtuu hiilivetyjä huokosilmaan, liukenee
vajoveteen sekä hajoaa biologisesti. Lähinnä karkearakeisissa maalajeissa rankkasa
teet ja keväiset sulamisvedet voivat huudella myös vajovesikerroksen jäännösfaasissa
olevaa öljyä liikkeelle maan huokostilan täyttyessä hetkellisesti vedellä.
Faasin lisäksi öljyn sisältämät hiilivedyt voivat esiintyä maaperässä maa-ainekseen si
toutuneena (adsorptio), huokos- ja pohjaveteen liuenneena tai haihtuneena huokos
kaasussa.
Maaperässä öljyn koostumus muuttuu haihtumisen, liukenemisen ja biologisen hajoa
misen seurauksena. Erot hiilivetyjen ympäristökäyttäytymisessä kevyiden ja raskaiden
jakeiden välillä ovat erittäin suuria. Yleisesti öljyhiilivetyjen haihtuvuus ja vesiliukoisuus
vähentyvät ja hajoam inen hidastuu molekyylikoon kasvaessa. Molekyylikooltaan toisi
aan vastaavista hiilivedyistä aromaattiset yhdisteet ovat puolestaan alifaattisia yhdistei
tä vesiliukoisempia, mutta heikommin haihtuvia. Öljyhiilivetyjen biologinen hajoaminen
on nopeinta suoraketjuisilla alkaaneilla. Haaroittuneiden ja syklisten alifaattien hajoa
minen on tavallisesti erittäin hidasta.
Öljyhiilivedyt voivat suurina pitoisuuksia ärsyttää ihoa ja hengityselimiä sekä aiheuttaa
huonovointisuutta. Ne voivat vaikuttaa hermoston, maksan, veren ja munuaisten toi
mintaan. Eri öljyhiilivetyjakeiden oletetaan vaikuttavan eliöissä pääosin samalla tavalla
ja niiden biosaatavuus maaperässä vaihtelee mm. molekyylikoon ja -rakenteen sekä
vesiliukoisuuden mukaan. Yleinen käsitys on, että eliöi lie helpommin saatavilla olevat
vesiliukoiset ja kevyet hiilivedyt ovat maaperässä haitallisempia kuin niukkaliukoiset,
raskaat öljyhiiiivedyt.
Ferrokromikuona

Tornion Outokummun tehtaan ferrokromikuonaa on käytetty laajasti täyttöihin PohjoisSuomessa vuosikymmenten ajan. Geoteknisiltä ominaisuuksiltaan kuona vastaa mo
reenia ja soveltuu hyvin maarakentamisessa hyödynnettäväksi.
Outokummun nykyiset kuonat on tuotteistettu OKTO-tuoteperheeksi. Tuotteistettu kuo
na täyttää standardin SF55904 (Terästeollisuuden kuonatuotteet maa- ja tierakennus
käyttöön) ja EN 13285 (sitomattomat kiviainesseokset) vaatimukset. Tuotteistamisen
yhteydessä kuonasta on tehty tarvittavat ympäristökelpoisuusselvitykset ja tuotteen
edellyttämä kemikaaliturvallisuusselvitys (Chemical safety report). OKTO-tuotteet on
CE-merkittyjä ja Reach -rekisteröityjä, eikä niiden käyttöön tarvita ympäristölupaa tai
ilmoitusta. OKTO-tuotteita käytetään mm. maarakentamisessa tie- ja kiinteistöalueille,
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hiekkapuhallukseen, teiden liukkauden estoon sekä asfaltin ja betonin valmistuksessa.
Kuona on sijoitettu kohteeseen ennen sen tuotteistamista, mutta selvitysten perusteella
se on Outokummin ferrokromikuonaa ja vastaa ominaisuuksiltaan OKTO-eristettä.
OKTO-eristeessä kromia voi olla 8-9 % kolmenarvoisessa ja liukenemattomassa muo
dossa. Tuotteistuksen yhteydessä tehdyissä ferrokrom ikuonatuotteiden riskinarvioin
nissa on selvitetty ympäristöolosuhteiden merkitystä kuonan käyttäytymiseen ja pää
dytty siihen, ettei olosuhteilla ole merkitystä eikä kuonan hyödynnys edellytä kohdekoh
taisia riskitarkasteluja. OKTO-eristeessä metallit esiintyvät pääosin sulkeutumina spi
nellissä, jota ympäröi lasi. Rakenne takaa metallien pienen liukoisuuden. Tuotteen suu
ri kalsiummäärä lisää sen puskurikapasiteettia metallien liukoisuutta lisääviä happamia
olosuhteita vastaan.
Kulkeutumisen arviointi
Metallien kulkeutuminen maaperässä on tyypillisesti vähäistä. Lisäksi kuonatäytön ra
kenne estää metallien liukenemisen pitkälläkin aikavälillä. Kohteessa tehtyjen liukoi
suus- ja pohjavesitutkimusten mukaan metalleja ei kulkeudu veden mukana liukoisessa
muodossa. Kuonapartikkelit eivät myöskään partikkeleina kulkeudu helposti vesien
mukana laajemmalle karkearakeisuuden ja suuren ominaispainon takia. Kuonasta ei
voi kulkeutua haitta-aineita haihtumalla. Myös pölyämällä kulkeutumista voidaan pitää
merkityksettömänä, koska kuona ei sisällä hienoainesta. Ferrokromikuonan tai sen ai
nesosion ei arvioida kulkeutuvan.
Alueella yhdessä näytepisteessä (KP20) asfaltin alapuolisessa pintamassa (0,1-0,5 m)
havaittu ylemmän ohjearvon ylittävä keskitisleiden ja raskaiden öljyjen pitoisuus on to
dennäköisesti pistemäinen ja rajautuu suppealle alueelle. Öljyyntymä sijoittuu raken
nuksen alapuoliseen pohjamaahan. Keskitisleiden ja raskaiden öljyhiilivetyjen liukoi
suus on vähäistä ja koska kyseessä on todennäköisesti vanha päästö, on liukoinen osa
jo kulkeutunut sille laajuudelle kun se kohteessa on mahdollista. Liukenemista vajove
teen ja kulkeutumista pohjaveteen ei kohteessa arvioida tapahtuvan. Raskaat öljyhiili
vedyt eivät käytännössä haihdu ja keskitisleiden haihtuvuus on ominaisuuksista (aro
maattinen vai alifaattinen) riippuen vähäistä tai kohtalaista. Öljyn ei arvioida haihtuvan
kohteessa merkittävissä määrin haihtumalla ulko- tai sisäilmaan. Mikäli öljyhiilivedyt
kuitenkin ovat kaikkein haihtuvimpia alifaattisia keskitisleitä, on kohteessa pieni riski
niiden kulkeutumiselle rakennuksen sisäilmaan. Haitta-aineet eivät myöskään kulkeudu
tuuli- tai pintavesieroosion mukana rakennuksen pohjamaasta.
Altistuksen arviointi
Altistuminen kohteessa havaituille haitta-aineille on mahdollista suoralla ihokosketuk
sella tai tuulen nostattamaa pölyä hengittämällä maata kaivettaessa tai mikäli haittaaineita muutoin päätyy pintamaahan. Puhtaiden täyttö/peittokerrosten tai rakennuksen
alapuolella oleville haitta-aineille ei voi altistua.
Pohja- tai pintaveden välityksellä ei voi altistua. Kuonan haitta-aineita ei liukene pohja
veteen ja myös havaittujen öljyjakeiden liukoisuus on arvioitu nykyisellään vähäiseksi,
joten niitä ei päädy pohjaveteen eikä siten myöskään pintaveteen. Pohjaveden välityk
sellä ei voi myöskään altistua, koska kohteen pohjavettä ei hyödynnetä talousvetenä.
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Hengitysilman välityksellä ei voi altistua, koska haitta-aineet eivät ole haihtuvia. Öljyhii
livetyjen osalta on pieni mahdollisuus hengitysilman välityksellä altistumiseen, mikäli
keskitisleet olisivat kaikkein haihtuvimpia alifaattisia jakeita. Hengitysilman välityksellä
altistuminen kohteessa on kuitenkin varsin epätodennäköistä, mutta ei täysin pois sul
jettavissa mikäli rakennettaisi asuinrakennus öljyllä pilaantuneelle alueelle.
Vaikutusten arviointi
Ferrokromikuonalle ei ole tehty terveysvaikutuksiin liittyviä toksikologisia testejä tai mui
ta terveysvaikutuksiin liittyviä tutkimuksia, mutta sen ainesosio on tutkittu. Kuonan tuot
teistuksen yhteydessä tehdyssä Reach -rekisteröinnissä laaditussa Chemical Safety
Report -raportissa kuonan terveysvaikutuksia arvioitiin sen ainesosion perusteella. Ai
nesosat eivät ole mutageenisiä, karsinogeenisia, teratogeenisiä tai lisääntymiseen vai
kuttavia, herkistäviä, ärsyttäviä, akuutisti toksisia eivätkä myöskään toistuvina annoksi
na toksisuutta aiheuttavia. Ferrokromikuona ei ole terveydelle vaarallista, eikä altistu
misesta olisi terveysvaikutuksia lukuun ottamatta pölyn mahdollisesti aiheuttamaa me
kaanista ärsytystä iholla, silmissä ja limakalvoilla.
Kuonan ekologisia vaikutuksia on selvitetty lyhyen ja pitkän aikavälin toksisuutta ku
vaavilla kokeilla, joiden perusteella on todettu, ettei se ole ympäristölle vaarallista.
Korkeista kromipitoisuuksista huolimatta, kuonasta ei arvioida aiheutuvan ympäristötai terveysvaikutuksia.
Keskitisleet ovat suurina pitoisuuksina silmiä, ihoa, hengityselimistöä ja ruuansula
tuselimistöä ärsyttäviä. Tutkimuskohteessa havaitut öljypitoisuudet ovat kuitenkin niin
pieniä ja niille altistuminen on arvioitu vähäisiksi, ettei niistä aiheudu em. vaikutuksia.
Öljyhiilivedyistä voi aiheutua hajuhaittaa jo huomattavasti pienemmillä pitoisuuksilla,
kun mitä terveysvaikutuksia.
Riskin luonnehtiminen
Tutkimuspisteessä KP2O havaittu keskitisleiden ja raskaiden öljyjen pitoisuudet ylittävät
VNa:n asetuksen (214/2007) mukaisen ylemmän ohjearvotason. Haihtuvien hiilivetyjen
pitoisuus oli pieni 86 mg/kg ja alitti alemman ohjearvon (100 mg/kg). Em. pitoisuudet
havaittiin 0,1-0,5 m syvyydeltä otetussa, asfalttipäällysteen alapuolisessa maaperässä.
Altistuminen haitta-aineille on mahdollista ainoastaan maata kaivettaessa. Kevyimpien
keskitislejakeiden päätymistä rakennuksen sisäilmaan ja sisäilman välityksellä altistu
mista ei myöskään voida sulkea täysin pois. Tässä tapauksessa terveysvaikutuksia to
dennäköisempiä ovat hajuhaitat.
Ferrokromikuonan ominaisuuksia on selvitetty laajasti ja se on todettu stabiiliksi ja ter
veydelle sekä ympäristölle haitattomaksi. Alueen kuonanäytteille tehdyt selvitykset tu
kevat havaintoa siitä, ettei kuonasta liukene haitta-aineita. Kuonan haitta-aineet eivät
myöskään ole haihtuvia. Kuonasta voi aiheutua mekaanisia ärsytysoireita, eikä sitä
suositella sijoitettavaksi maan pintaosiin.
Epävarmuustekijät
Merkittävin epävarmuus liittyy pilaantuneisuuden laajuuteen. Öljyhiilivetyjä on havaittu
yhdessä pisteessä ja pilaantuneisuus voi olla hyvinkin suppea. Toisaalta koko paikoi
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tusalueen toiminta on ollut samantyyppistä ja pistemäisiä öljypilaantumia voi olla myös
toisaalla. Mitä laajemmin pilaantuneisuutta on, sitä suurempi riski siitä aiheutuu. Myös
kään ferrokromikuonatäyttöjen laajuudesta ei ole varmuutta.
Epävarmuutta aiheutuu myös öljyn koostumuksesta. Analysoinnit on tehty akkredi
toidussa laboratoriossa ja tulokset ovat siten luotettavia. Pitoisuuksia ei kuitenkaan ole
määritetty alifaattisia ja aromaattisia jakeita eritellen eikä tarkemmalla öljyhiilivetyfrakti
oinnilla. Epävarmuuden minimoimiseksi riskinarvioinnissa on oletettu, että öljyhiilivedyt
voisivat olla kaikkein haihtuvimpia keskitisleitä.
Mahdolliset epävarmuudet eivät vaikuta pilaantuneisuuden tai kunnostustarpeen arvi
ointiin.
Kunnostustarve ja tavoitteet
Tehdyn selvityksen perusteella yhdessä tutkimuspisteessä havaittu öljypitoisuus on
pistemäinen esim. autosta aiheutunut päästö. Koska alue tulee asuinkäyttöön, maape
rässä havaittu pilaantuneisuus tutkimuspisteen KP20 alueella vaatii kunnostustoimen
piteitä öljyhiilivetypitoisuuksien osalta. Pilaantuneisuuden kunnostustoimenpiteet teh
dään ko. alueella ennen rakentamiseen liittyvää massanvaihtoa.
Kunnostussuunnitelma on laadittu huomioiden alueen käyttötarkoituksen muuttuminen
asuinkäyttöön, joten viitearvoina kohteessa sovelletaan VNa:n 214/2007 mukaisia
alempia ohjearvoja.
Kunnostustavoitteet VNa 214/2007:
Aine
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Ksyleenit
MTBE-TAME
Haihtuvat öljyhiilivedyt C5-Cio
Keskitisleet C 0-021
Raskaat öljyhiilivedyt 022-040

Alempi ohjeatvo (mg/kg)
0,2
5
10
10
5
100
300
600

Ferrokromikuonan osalta kohteessa ei ole pilaantuneisuuteen liittyvää kunnostustarvet
ta.
Kohteessa ei ole tarvetta pohjaveden puhdistukselle. Tarvittaessa vettä voidaan pois
taa kunnostuksen aikana esim. loka-autolla.
KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Kunnostusmenetelmän valinta
Kohteessa öljyhiilivedyistä aiheutuvan pilaantuneisuuden kunnostus toteutetaan mas
sanvaihdolla pohjarakennustöiden aloitusvaiheessa.
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Työjärjestys

Maaperän pilaantuneisuuden kunnostus sisältää pääkohdittain seuraavat toimenpiteet:
O
asfaltin poisto
O
pilaantuneiden massojen kaivu aloitetaan tutkimuspisteen KP2O kohdalta. Pi
laantuneisuuden laajuutta seurataan pikatestien perusteella
O
kun pikatestien perusteella pilaantuneisuus on saatu rajattua, otetaan kontrolli
näytteet kaivannosta
O
kunnostuskohteessa ei varastoida pilaantuneita massoja lukuun ottamatta ly
hytaikaista kasalle laittoa massojen lajittelemiseksi
O
pohjavettä voidaan tarvittaessa poistaa kertaluontoisesti loka-autolla.
Kohteessa esitetyt maaperän kunnostustoimenpiteet kestävät noin 2 päivää.
Rakenteet ja laitteistot, vaatimukset

Kaivualueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä olevat maanalaiset rakenteet, kuten
putket, johdot ja kaapelit on paikannettava mahdollisimman tarkasti ennen töiden aloit
tamista. Samoin on huomioitava turvaetäisyydet kaivettaessa esim. sähkökaapelin lä
heisyydessä. Paikantamisessa on käytettävä hyväksi johtojen ja putkien haltijan asian
tuntemusta (sähköyhtiöt, kunnan vesi- ja viemärilaitos, kiinteistön omistaja, jne.). Ura
koitsija / rakennuttaja vastaa em. rakenteiden ja laitteiden paikantamisesta sekä mer
kitsemisestä.
Menetelmän kuvaus

Kohteessa on suunniteltu tehtäväksi massanvaihtoa pilaantuneeksi havaitulla alueella,
jossa ylittyy öljyjen osalta kunnostukselle annetut tavoitetasot. Suunnitelman mukaan
varsinaisen massanpoistoalueen pinta-ala on noin 200 m2 ja kaivusyvyys keskimäärin
1,0 m, jolloin massamäärä on 200 m3ktr (noin 400 tonnia).
Matalat kaivannot luiskataan 2:1—4:1 ja syvät kaivannot työturvallisuus huomioiden kaI
tevuuteen 1:1—1:2, ellei työn aikana todeta, että luiskausta voidaan jyrkentää. Suunni
telmasta poikkeamiset perusteluineen merkitään työmaapäiväkirjaan.
Massanpoiston yhteydessä pilaantuneiden maa-ainesten öljyhiilivetypitoisuudet määri
tetään valvojan toimesta PID -kenttämittarilla sekä PetroFlag -pikatestillä ja tarvittaessa
metallien pitoisuuksia 1 nnov-X -röntgenfluoresenssilaitteella. Kaivujen riittävyys var
mennetaan laboratorioanalyysien avulla. Mikäli jostakin rajoittavasta tekijästä johtuen
tavoitepitoisuuksia ei saavuteta, laaditaan ylityksistä riskitarkastelu, missä arvioidaan
aiheuttavatko ylitykset haittaa ympäristölle tai terveydelle.
Öljystä pilaantuneet massat, joiden pitoisuus ylittää kunnostukselle annetut tavoitepi
toisuudet, toimitetaan jatkokäsittelyyn luvanvaraiselle käsittelyalueelle esim. Savaterra
Oy: lie, Kemiin. Käsittelijä vastaa massojen loppusijoittamisesta.
Öljyhiilivedyillä pilaantuneiden maiden kunnostuksen jälkeen kaivantoa ei täytetä, kos
ka rakentaminen alueella jatkuu.
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Maa-ainesten käsittely
Pilaantuneiksi todetut massanvaihdolla poistettavat maa-ainekset toimitetaan asianmu
kaiset luvat omaavaan vastaanottopisteeseen. Vastaanottopaikka valitaan kustannusvertailun perusteella ja ilmoitetaan lupaviranomaisille ennen kunnostuksen aloittamista.
Massojen vastaanottaja vastaa massojen loppusijoittamisesta lupaehtojensa mukaises
ti.
Jätteiden käsittely
Öljystä pilaantuneet kaivumaat ja muut jätteet kuljetetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan, jossa ne sijoitetaan pitoisuuksien ja vastaanottopaikan ohjeiden mukaisesti.
Vastaanottajalla on vastuu pilaantuneiden maiden käsittelystä ja loppusijoittamisesta
lupaehtojensa mukaisesti.
Kuljetukset
Maa-ainekset kuljetetaan vastaanottopaikkoihin kuorma-autoilla. Kuljetuksissa käytet
tävä ajokalusto pitää olla jäterekisterissä. Kuormat peitetään pölyämisen ja varisemisen
estämiseksi. Kuljetukset varustetaan pilaantuneen maaperän siirtoasiakirjoilla.
Varastoi nti
Kunnostuskohteessa ei varastoida pilaantuneita massoja, lukuun ottamatta lyhytaikais
ta välivarastointia laadun selvittämiseksi. Mikäli pilaantuneita massoja joudutaan väliva
rastoimaan alueella, sijoitetaan ne tiiviille alustalle (asfalttikentälle) ja tarvittaessa peite
tään pressuilla.
Kunnostuksen päättyminen
Maaperän kunnostustoimet ovat riittäviä, kun kaivannoista otettujen kenttätestien (Pet
roFlag ja PID) ja laboratoriossa analysoitujen kontrollinäytteiden öljyhiilivetypitoisuudet
auttavat kunnostuksen tavoitepitoisuudet. Mikäli tavoitepitoisuuksia ei jostain kunnos
tusta rajoittavasta tekijästä johtuen saavuteta, laaditaan riskinarviointi, jossa arvioidaan
onko jäännöspitoisuuksista haittaa ympäristölle ja asukkaiden terveydelle, vai tarvi
taanko aktiivisia jatkotoimenpiteitä.
Lapin ELY-keskukselta haetaan rakennuttajan toimesta hyväksyntä toteutetuille kun
nostustoimenpiteille.
Viimeistely
Viimeistelytöille ei ole tarvetta. Alueen rakentaminen jatkuu pilaantuneiden maiden
kunnostuksen jälkeen.
Työnaikaisten riskien hallinta
Työmaa-alueella saa liikkua ainoastaan kunnostustyön suorittamiseen osallistuvat
henkilöt asianmukaisin turva- ja suojalaittein varustautuneena. Kunnostuskohde eriste
tään suoja-aidalla (teräsverkkoaita) ja työmaa-alueesta varoittavilla kylteillä.
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Maaperään jäävät haitta-aineet

Mikäli jostakin rajoittavasta tekijästä johtuen kunnostuksella ei kohtuudella saavuteta
tavoitepitoisuuksia, laaditaan riskitarkastelu. Siinä arvioidaan, aiheuttavatko ylitykset
vaaraa ympäristölle ja terveydelle, ja voidaanko maaperä tältä osin jättää puhdistu
maan luontaisesti, vai tarvitaanko aktiivisia jatkotoimenpiteitä. Maaperään jääneet hait
ta-aineet, niiden määrä sekä vaikutus arvioidaan ja esitetään loppuraportissa.
Käyttörajoitteet
Kohteen maaperä kunnostetaan VNa:n (214/2007) alempaan ohjearvotasoon kaikkien
öljyhiilivetyjen osalta. Kunnostuksen jälkeen maaperän öljyhiilivetypitoisuudet eivät ra
joita tulevaa maankäyttöä asuinalueena.
Mikäli maaperään jää maa-aineksia, joiden öljypitoisuus ylittää VNa:n (214/2007) mu
kaisen kynnysarvon, maa-ainesten käytölle jää käyttörajoite, jolloin maa-ainesta ei saa
sijoittaa kohteen ulkopuolelle muualle kuin luvan omaavaan paikkaan. Lopullisen pää
töksen käyttörajoitteista tekee loppuraportin hyväksymisen yhteydessä asiaa käsittele
vävi ta nomainen.

KUONAKERROKSET

Rakennuksen alueella on laajasti täyttökerroksia, joissa on ferrokromikuonaa tai kuo
nan sekaista maa-ainesta. Riskinarvioinnin perusteella kuonasta ei aiheudu ympäristöeikä terveysriskiä kiinteistön asuinkäyttölle, eikä kuonatäyttöä luokitella pilaantuneeksi
maaksi. Terveys- tai ympäristövaikutusten perusteella kuonaa ei ole aiheellista poistaa
rakennuksen alapuolisesta maasta.
Kuonaa ja kuonansekaista maa-ainesta tullaan kuitenkin poistamaan rakennuksen alu
eelta rakennettavuusselvityksen ohjeistamana riittävän kantavuuden saavuttamiseksi.
Öljyllä pilaantuneiden maiden kunnostuksen jälkeen rakennusalueella tehdään perus
tamistapalausunnon mukainen massanvaihto 4 m syvyyteen koko rakennuksen kohdal
ta.
Kromipitoiset kuonamassat on suunniteltu hyödynnettäväksi kiinteistöllä piha-alueen ja
kulkureittien rakenteissa, ensisijaisesti asfaltoitavilla alueilla tai viheralueilla kasvuker
roksen alapuolisissa täytöissä alueilla mihin ne geoteknisiltä ominaisuuksiltaan sopivat.
Kromipitoisia kuonamassoja, joissa ylittyy VNa:n (214/2007) mukainen kynnysarvotaso,
ei saa sijoittaa kiinteistön ulkopuolella muualle kuin luvan omaavaan vastaanottopaik
kaan. Ominaisuuksien perusteella kuona soveltuu sijoitettavaksi pysyvän jätteen kaa
topaikalle.
Kuona vastaa ominaisuuksiltaan Outokummun OKTO-eristettä ja viranomaisen hyväk
synnällä sen hyötykäyttö maarakentamisessa toisaalla voisi olla mahdollista. Kuonan
hyödynnys ei todennäköisesti ole mahdollista ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä, koska
kyseessä on ennen OKTO-tuotteiden tuotteistamista syntynyt kuona.
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KUNNOSTUKSEN LAADUNVALVONTA
Kunnostusta ohjaavat mittaukset ja seuranta
Kaivannoista otetaan laboratorionäytteitä niin, että kenttätestien lukem ien pitoisuustaso
voidaan varmistaa ja sitä kautta osoittaa tavoitepitoisuudet saavutetuiksi.
Kunnostuksen lopputulos
Kunnostustoimenpiteillä kohdealueen maaperä saadaan siihen kuntoon, että se ei ai
heuta ympäristö- tai terveyshaittaa alueen tulevassa käytössä. Mikäli kunnostusta ei
voida toteuttaa suunnitelman mukaan, laaditaan jäännöspitoisuuksista kunnostuksen
jälkeinen riskinarvio.
TOIMINTA POIKKEUKSELLISISSA TILANTEISSA
Massanvaihdon ja rakennustöiden yhteydessä voi paljastua laajemminkin pilaantuneita
massoja, joten massamäärien muutoksiin tulee varautua.
TYÖSUOJELU
Työkohteessa tulee noudattaa työsuojeluohjeita, jotka soveltuvat öljyhiilivedyillä pilaan
tuneelle alueelle.
Työmaa-alueella on oltava vähintään 2 kpl käsisammuttimia (AB III E 12 kg), ensiapu
laukku. Lisäksi kaikilla kunnostukseen osallistuvilla henkilöillä tulee olla vähintään seu
raavat henkilökohtaiset suojavälineet: hengityssuoja (pöly), suojajalkineet, suojavaate
tus, suojakypärä, kuulo- ja silmäsuojaimet.
Kaivantojen luiskaukset tehdään työturvallisuus huomioiden. Ulkopuolisten pääsy kun
nostusalueelle estetään aidalla.
JÄLKISEURANTA
Mikäli kohteen kunnostus saadaan toteutettua suunnitellusti, ei maaperän osalta tarvita
jäi kiseura ntaa.
RAPORTOINTI
Ki rjanpito
Työmaavalvoja seuraa ja ohjaa kunnostustyön etenemistä ja kirjaa suoritetut toimenpi
teet ja tapahtumat työmaapäiväkirjaan.
Alueelta poistettavat maa-aineskuormat varustetaan pilaantuneen maaperän siir
toasiakirjoilla. Siirtoasiakirjat säilytetään vähintään kolme vuotta kunnostuksen hyväk
symisestä valvojan arkistossa.
Suoritetuista ja otetuista kontrollinäytteistä (määrä ja sijainti) pidetään kirjaa.
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Toimenpide-Iloppuraportti
Kun kunnostustoimenpiteet kohteessa on tehty, laaditaan loppuraportti, jossa esitetään
alueella tehdyt toimenpiteet saavutettuine tuloksineen. Raporttiin liitetään kunnostuk
seen liittyvät kokousmuistiot, työmaapäiväkirjat, pilaantuneen maaperän siirtoasiakirjat
ja muut vastaavat työn suoritusta kuvaavat asiakirjat. Tilaaja toimittaa raportin lausun
toa varten ympäristöviranomaisille.

TIEDOTUS
Tilaaja ilmoittaa kunnostuksen aloittamisesta ja tarvittaessa aloituskokouksesta viran
omaisille ja muille asianosaisille tahoille Iaatimallaan tiedotteella vähintään viikkoa en
nen töiden aloittamista. Ilmoituksessa esitetään kunnostusaikataulu sekä kunnostuksen
eri osapuolten yhteystiedot.

AIKATAULU
Pilaantuneisuuden kunnostus toteutetaan kesä-/syyskaudella vuonna 2017. PHaantu
neisuuden kunnostukseen liittyvien töiden arvioitu kesto on noin 2 päivää.

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. Töiden toteuttamisessa on noudateifava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 851-9-8-56 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-Cio) 100 mg/kg,
O
keskitisleet (>C;o-C21) 300 mglkg ja
O
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 600 mg/kg.
Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoisuu
det ylittävät alemman ohjearvon saadaan poistettua. Kaivumaita, joiden pitoisuu
det jäävät alle alempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen täytöis
sä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Lisäksi kiinteistölle rakennettavan asuinrakennuksen kohdalta maaperästä on
poistettava ferrokromikuonat sekä kuonan sekaiset maa-ainekset, joiden haitta-
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ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden puhdistus
tarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aIemmat ohjearvot seuraa
vien haitta-aineiden osalta:
O
antimoni (Sb) 10 mg/kg,
O
kromi (Cr) 200 mg/kg.
Ferrokromikuonaa / kuonan sekaisia maa-aineksia voidaan hyödyntää kiinteistöl
lä piha-alueen ja kulkureittien rakenteissa, ensisijaisesti asfaltoitavilla alueilla tai
viheralueilia kasvukerroksen alapuolisissa täytöissä alueilla mihin ne geoteknisiltä
ominaisuuksiltaan sopivat. Haitta-aineiden raja-arvot (mg/kg kuiva-ainetta,
L/S=10 1/kg) maksimissaan:
O
antimoni (Sb) 0,06 mg/kg,
O
kromi (CrkOk) 0,5 mg/kg.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Tornion
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saatet
tava loppuun 31.9.2018 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa
siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnan
harjoittajan esityksestä loppuun saatetuksi.
2.

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

3.

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 Tornion kaupungin ympä
ristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamasso
jen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pi
laantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee kulje
tuskaluston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitallisia ai
neita ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana. Pi
laantuneen maan haltijan velvollisuus on laatia jätelain (646/2011) 121 §:n mu
kainen siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita maita siirrettäessä se on kul
jetusten mukana.

4.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät valtioneuvoston maa
perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) aiemmat ohjearvot saadaan pakottavasta syystä välivarastoida
kiinteistöllä tiiviillä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on peitet
tävä huuhtoutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

5.

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
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mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen
jätteen käsittely.
6.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 11 täsmennetyllä tavalla
ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä
pitoisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan.
Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoi
hin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä kartalla sekä
esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäris
tö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräys melun torjunnasta

7.

Pilaantuneen maan kunnostustöitä saa tehdä kello 07:00 ja 22:00 välisenä aika
na. Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa kello 07:00-22:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 55
dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on aihetta epäillä toiminnasta syntyvän me
luhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvollinen ryhtymään haitan johdosta tarvitta
viin mittauksiin ja selvityksiin sekä melun vähentämistoimiin.

Määräykset vastuuhenki löistä ja töiden aloittamisesta

8.

Kunnostustyölle on nimettävä vaivoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys
pilaantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
keskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tu
lee laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot,
työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää kun
nostustyön aikana.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista

9.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviran
omaiselle. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on tapauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnan
harjoittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen tor
um iseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkai lusta ja
raportoinnista

10.

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

11.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt haitta-aineet. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorio
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analyyseillä varmistetut tarkkailutulokset auttavat 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 Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu
mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.
12.

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

13.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Tornion
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä vähintään:
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-TM35FIN -koordinaatisto),
O
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta
O
tarvittaessa määräyksessä 6 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 12 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhd istustarpeesta ja
O
työmaakokousten pöytäkirjat/m uistiot.

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
haitta-ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään
huomioon alueen kaavoituksen ja käyttötarkoituksen. Pilaantuneiden maiden hyödyn
täminen kunnostuskohteen piha-alueen ja kulkureittien rakenteissa täyttää Lapin ELY
keskuksen näkemyksen mukaan ympäristökelpoisuudet ja tekniset vaatimukset eikä si
ten aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle / terveydelle. Hyötykäyttökelpoisuuden arvi
ointi perustuu havaittujen alkuainepitoisuuksien liukoisuusominaisuuksien selvittämi
seen.
Pu hd istam isessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusme
netelmää eikä toiminnasta ennakolta arvioiden aiheudu ympäristön muuta pilaantumis
ta tai sen vaaraa. Kunnostustyölle on asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun
viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan
tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista
(määräys 1).
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteiliä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan
ulkopuolisiile tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
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Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen
toimittamisesta 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 3-4).
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 5).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mah
dollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa
miseksi (määräys 7).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 8).
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 (määräys 9).
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,
että 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
sekä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 10-13).
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi sekä Tornion kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Suensaaren
katu 4, Tornio. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi > Asiointi,
luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristön
suojelulain mukaiset ilmoitukset> 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 §ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 §ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
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 1210 €
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 22 tuntia eli maksu on yhteensä 1210 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944).

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

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Temotek Oy, Teknologiantie 4F, 90590 OULU
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
96101 Rovaniemi
www.ely-keskus.fi/Iapoi
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antti.lofbacka@temotek.fi

Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
kirjaamo.syke@ymparisto.fi

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään.

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.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö

ÖLQ
Eira Luokkanen

Ylitarkastaja

Vesa-Matti Maatt

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSI 02V)
Sijaintikartta
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.
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, jouluaallo tai juhannusaatto, 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 liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asi
aa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoiteifava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran
omaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan
hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos
hallinto-oikeus niin määrää.
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:
postiosoite:
PL 204, 65101 VAASA
käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
aukioloaika:
8.00 - 16.15
puhelin:
029 56 42611
telekopio:
029 56 42760
sähköposti:
vaasa.haooikeus.fi
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
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