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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka kos
kee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista.
ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Päivikki Palosaari
Rakkavaarantie 5
99130 Sirkka
yhteyshenkilö: Antti Pekkala
antti.pekkala@hulluporo.fi
PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Kittilän kunnassa osoitteessa Revontulentie 100, 99140
Köngäs, kiinteistöllä RN:o 261-407-10-27. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liittee
nä olevassa sijaintikartassa.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maa-alueen ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhtey
dessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitet
tavaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympä
ristönsuojelulain 136 §: n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituk
sen ja tekee sen johdosta päätöksen.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 18.7.2016.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KIINTEISTÖNOMISTAJA
Alue sijaitsee Levin ympäristön osayleiskaava-alueella, maa- ja metsätalousvaltaisella
alueella (M). Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaava.
Kiinteistön omistaa Päivikki Palosaari.
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ILMOITETTU TOIMINTA
Alueelle on vuosien 2002-2003 aikana varastoitu Hullu Poro Oy:n työmailta ajettuja
maa-aineksia, tarkoituksena käyttää maita Taivaanvalkeittein alueiden polkujen, teiden
sekä nurmialueiden täytössä/tasoituksessa. Maanvarastointialueella on lisäksi poltettu
risuja ja puupohjaista rakennusjätettä. Lisäksi aluetta on käytetty Taivaanvalkeitten
työmaiden aikana väliaikaisena roskankeräyspaikkana ja rakennusjätteen väliaikaiseen
varastointiin. Vuoden 2015 lokakuussa tehtyjen tutkimusten yhteydessä läjitettyjen
maa-ainesten seassa todettiin jäteaineksia, mm. rakennus-, puu- sekä kotitalousjätettä.
Maaperätutkimuksen yhteydessä todettiin täyttöalueella pääosin puhdasta moreeni
maata, mutta seassa oli pieniä määriä rakentamiseen liittyvää jätettä, puujätettä sekä
kotitalousjätteen tapaista sekajätettä. Alueella on myös hävitetty jätettä polttamalla ja
poltetut jätteet ovat jääneet alueelle läjitettyjen maiden alle ja osin sekoittuneet siihen.
Läjitysalueen pinta-ala on noin 2 ha ja täyttömaa-aineksen tilavuus noin 6000 m3. Tut
kimuksen aikana tehtyjen havaintojen perusteella jätemateriaalia on korkeitaan noin
1 % koko täyttöalueen tilavuudesta eli noin 60 m3. Tästä suurin osa on erilaista raken
nusjätettä ja pieni osuus poltosta muodostunutta polttojäännöstä. Maaperätutkimuksen
laboratorioanalyyseissä aIemmat ohjearvopitoisuudet ylittyivät yksittäisissä näytteissä
kromin, kuparin, antimonin sekä raskaiden öljyhiilivetyjakeiden osalta. Kynnysar
vot/taustapitoisuudet ylittyivät yksittäisissä näytteissä lisäksi arseenin ja nikkelin osalta.
Nämä kohonneet pitoisuudet todettiin jätemaakerroksissa.
Maaperä
Läjitysalueen pohjamaa on GTK:n maaperäkartan mukaan saraturvetta ja sen itäpuo
leIla hiekkamoreenia. Maaperätutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella täyttö
maa on osin läjitetty moreenin ja osin turpeen päälle. Täyttömaa-aines koostuu pääasi
assa moreenista, mutta joukossa on myös savea sekä turvetta. Täyttömaakerroksen
paksuus on noin 2 m.
Pohja- ja orsivesi
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Könkään 1-luokan pohjavesialue
(12261102) sijaitsee noin 1 km etäisyydellä alueen pohjoispuolella. Pohjavesialueen
vettä toimitetaan Könkään läntisen vesiosuuskunnan välityksellä Könkään kylän noin
sadalle asukkaalle.
Pi ntavesi
Lähin vesistö Ounasjoki sijaitsee idän suunnassa noin 400 metrin etäisyydellä.
PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET JA PUHDISTUSTARPEEN ARVOINTI
Maaperätutkimukset
Tutkimukset 27-22.70.2015.
Tutkimuskohteessa tehtiin yhteensä 24 koekuoppaa, jotka pyrittiin ulottumaan alkupe
räiseen maanpintaan asti ja sen alapuolelle. Kaivantoja tehtiin noin 10 metrin välein ja
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kaikkiaan 23 kuopan sijainti oli määritetty etukäteen Kittilän kunnan toimesta. Etukä
teen merkittyjen kuoppien lisäksi tehtiin kaivanto myös läjitysalueen luoteispuolen pen
kereeseen (kuoppa 24), joka oletettavasti sijoittui täyttöalueen vanhimmalle osalle. Li
säksi kuoppien 20 ja 21 välissä oleva kasa avattiin (20a). Kuoppien kaivamisessa käy
tettiin Hullu Poro Oy:n kaivinkonetta ja henkilöstöä.
Tutkimuksista vastuullinen konsultti oli Ahma ympäristö Oy. Pääosa näytteiden analy
soinnista tehtiin Ahma ympäristö Oy:n akkreditoidussa laboratoriossa Rovaniemellä ja
Oulussa. Materiaalinäytteistä tehtävät asbestianalyysit tehtiin Labroc Oy:n laboratori
oissa Oulussa. Näytteenotossa noudatettiin Ahma ympäristö Oy:n johtamisjärjestelmän
mukaisia toimintaohjeita ja menetelmäohjeita sekä näytteenoton työturvallisuusohjetta.
Mahdollisten haitta-aineiden varalta näytteenottajilla oli käytettävissä suojavarusteet ja
hengityssuojaimet. Suojavarusteiden käyttöön ei kuitenkaan ollut tarvetta.
Maanäytteiden otto ja kenttämittausten toteutus tapahtui Pohjois-Suomen Betoni- ja
maalaboratorion Oy:n toimesta. Näytteenoton ja mittaukset toteutti asbesti- ja haitta
aineasiantuntija Jani Norvapalo, jolla on VTT-henkilösertifikaatti VTT-C-951 2-33-13,
sekä ym päristönäytteenottajan pätevyys, SYKE, nro: 646. Vesinäytteenotossa avusti
projektipäällikkö Olli-Pekka Vieltojärvi. Tutkimusten aikana sää oli pilvipoutainen ja tuu
linen, lämpötila oli hieman 0°C yläpuolella.
Jokaisesta kuopasta tehtiin kuoppakortti, jossa esitetään aistinvaraisesti (näköhavain
not, haju) tehdyt havainnot maalajeista ja niiden kerrostuneisuudesta, kuopan syvyys ja
mahdolliset kerrospaksuudet ja niiden sijainti. Samalla tehtiin havaintoja maatäyttöön
haudatuista jätteistä, tuhkista tai muista vieraista aineksista. Kuoppien syvyydet kirjat
tiin kuoppakortteihin. Koekuopista otettiin myös valokuvia.
Täyttömaan koostumus vaihteli eri osissa aluetta ja vain osa kaivannoista saatiin ulot
tumaan alkuperäiseen pintamaahan saakka. Osa kaivannoista sisälsi runsaasti kiviä ja
käytössä olevan kaivinkoneen teho ei aina riittänyt alkuperäiseen maanpintaan saakka
kaivamiseen. Osa kaivannoista sortui kaivuun aikana ennen kuin alkuperäinen maanpinta saavutettiin.
Maa-aines kaivannoista läjitettiin kuopan vierelle. Jokaisesta kaivannosta otettiin yksi ti
lavuudeltaan noin 1 litran kokoomanäyte. Lisäksi muutamasta kuopasta otettiin näyte
tietystä maakerroksesta, jossa tehtiin puhtaasta maa-aineksesta poikkeavia erityisiä
havaintoja. Kokoomanäyte otettiin kuopan viereen läjitetystä aineksesta tasaisesti ka
san eri puolilta. Kaivannon reunalta otettu näyte otettiin suoraan kiinnostuksen kohtee
na olevasta aineksesta. Näytteet otettiin kaasutiiviiseen pussiin ja suljettiin nippusiteel
tä. Maanäytteitä kohteesta otettiin kaikkiaan 32 kappaletta. Lisäksi otettiin kaksi mate
riaalinäytettä kahdesta eri kaivannosta nousseesta materiaalipalasta.
Ennen kaivannon avaamista tehtiin läjitysalueen maanpinnalta mittaus XRF
analysaattorilla pintamaan raskasmetallipitoisuuksien määrittämiseksi. Kenttämittaus
XRF-analysaattorilla tehtiin myös kokoomanäytteestä. Tutkimusten aikana kohteessa
tehtiin kaikkiaan 60 mittausta XRF analysaattorilla. Osasta kokoomanäytteitä tehtiin
kenttämittauksia myös PID-analysaattorilla haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC)
määrittämiseksi. Tutkimuksessa oli käytettävissä myös Petroflag-analysaattori, jolla
voidaan suorittaa kenttämittauksia kokonaishiilivetyjen määrittämiseksi. Tutkimuksen
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aikana tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella Petro-flag:lla tehtäviä kenttämit
tauksia ei katsottu tarpeelliseksi.
Maanäytteet kuljetettiin analysoitavaksi Rovaniemelle Ahma ympäristö Oy:n laboratori
oon, jossa pääosa analyyseistä tehtiin. Metallianalyysit tehtiin Ahma ympäristö Oy:n
Oulun laboratoriossa. Materiaalinäytteistä tehtävät asbestianalyysit tehtiin Labroc Oy:n
laboratoriossa Oulussa.
Arvio maanäytteistä tehtävistä laboratorloanalyyseistä oli määritelty tutkimussuunnitel
massa mutta lopullisesti analyysien tarve määräytyi näytteenoton yhteydessä tehtyjen
havaintojen sekä kenttämittausten perusteella. Kaikista maanäytteistä määritettiin seu
raavat parametrit:
O
pH, vesiliukoinen kloridi, sähkänjohtokyky
O
metallitja puolimetallit (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Mo, Sb, V, Hg)
O
öljyhiilivedyt C10-C40, (THC)
O
polyaromaattiset orgaaniset yhdisteet (PAH)
Materiaalinäytteistä määritettiin seuraavat parametrit:
O
PAH-yhdisteet
O
asbesti
Laboratoriossa kokoomanäytteestä käytettiin vain pieni osa analysointia varten, loppuosa näytteistä säilytetään laboratoriossa vähintään 12 kuukauden ajan mahdollisia jat
kotutkimuksia varten.
Maanäytteistä tehtyjen analyysien ja kenttämittausten tuloksia verrattiin valtioneuvos
ton asetuksessa 214/2007 (PIMA-asetus) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus
tarpeen arvioinnista annettuihin ohjearvoihin, joiden perusteella voidaan tehdä johto
päätöksiä maaperän laadusta ja puhdistustarpeesta. Asetuksessa on annettu kynnys
arvo sekä alempi ja ylempi ohjearvo useille alkuaineille ja yhdisteille.
Tutkimuksen aikana otetuista 32 maanäytteestä ainoastaan 4:ssä arseenipitoisuus oli
pienempi kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo 5 mg/kg. Maaperän arseenipitoisuus voi ol
la korkea myös luontaisesti ja erityisesti Keski-Lapin alueella maaperän moteenissa on
todettu luontaisesti korkeita arseenipitoisuuksia. Arseenin, kromin ja nikkelin osalta
kynnysarvon sijaan vertailussa on käytetty valtakunnallisen taustapitoisuusrekisterin
(TAPIR) Kittilän-Sodankylän alueen moreenin suurimpia suositeltuja taustapitoisuusar
voja, jotka ovat korkeampia kuin kynnysarvot.
Kuopan 3 reunalta otettu näyte sisälsi arseenin lisäksi myös kromia ja kobolttia PIMA
asetuksen kynnysarvon ylittävän määrän. Kuopan 11 reunalta otettu näyte sisälsi ar
seenin lisäksi PIMA-asetuksen kynnysarvoa suurempia pitoisuuksia kuparia, nikkeliä ja
öljyhiilivetyjä. Kromin ja antimonin pitoisuuksien osalta näytteessä 11-2 ylittyi PIMA
asetuksen aiemmat ohjearvot. Kuopan 21 reunalta otetussa näytteessä arseenin lisäk
si kokonaishiilivedyn pitoisuus ylitti PIMA-kynnysarvon. Kuparin ja raskaiden hiilivetyja
keiden osalta pitoisuus ylitti PiMA-asetuksen alemman ohjearvon. Kuopan 22 kokoa
manäytteessä kromin ja antimonin pitoisuus ylitti arseenin lisäksi PIMA-kynnysarvon.
XRF-analysaattorilla tehtyjen mittausten mukaan PIMA-asetuksen kynnysarvojen ylittä
viä pitoisuuksia todettiin kaikissa kuopista, kuoppaa 16 lukuun ottamatta. Arseenin
osalta maaperän taustapitoisuus ylittyi seitsemässä näytteessä. Yleisimmin kynnysar
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vopitoisuus ylittyi kadmiumin (24 ylitystä) ja antimonin (19 ylitystä) osalta ja lisäksi kent
tämittarilla mitatuissa tuloksissa esiintyi myös vanadiinin (14 ylitystä), kromin (9 ylitys
tä), elohopean (5 ylitystä) sekä kuparin ja sinkin (1 ylitys) kynnysarvojen ylityksiä. P1MA-asetuksen alemman ohjearvon ylityksiä todettiin kenttämittarilta tehdyillä mittauksil
la seuraavasti: antimoni (11 ylitystä), kadmium (5 ylitystä), kromi (2 ylitystä), kupari,
sinkki ja vanadiini (1 ylitys). PIMA-asetuksen ylemmän ohjearvon ylityksiä havaittiin
kuopan 13 pinnalla olevasta materiaalista (kupari ja kromi), kuopan 17 pinnalta (kupari)
ja kuopasta 21 havaitusta poikkeavasta materiaalista (kupari). Lisäksi arseenin pitoi
suus ylitti ylemmän ohjearvon kuopan 21 kokoomanäytteessä ja kuopan 22 pinnalta.
Havainnoista ja analyysituloksista voidaan päätellä, että läjitysalueelle on kasattu pää
osin puhdasta moreenimaata. Alueelle on läjitetty myös rakentamiseen liittyvää jätettä,
puujätettä sekä kotitalousjätteeseen tapaista sekajätettä. Alueella on hävitetty jätettä
polttamalla, jota osoittaa joidenkin koekuoppien reunoilla havaitut polttokerrokset ja
polttopesät. Poltetut jätteet ovat jääneet alueelle läjitettyjen maiden alle ja osittain se
koittuneet siihen. Täyttöalueessa olevan jätteen kokonaismäärä on havaintojen mu
kaan suhteellisen vähäinen vaikka esimerkiksi rakennusjätteeseen kuuluvia keraami
sen laatan sirpaleita löytyi lähes jokaisesta koekuopasta. Läjitysalueen eteläosassa jä
tettä oli selvästi pohjoispuolista osaa enemmän ja jäte oli tuoreempaa. Jätettä on ilmei
sesti tuotu jatkuvasti läjitysalueen reunalle ja siitä edelleen reunan yli suolle, jolloin alue
on laajentunut etelän suuntaan.
Vesitutkimukset
Tutkimuskohteeseen kaivetuista 24 kaivannosta kymmeneen nousi vettä välittömästi
kaivamisen jälkeen. Niistä kaikista otettiin vesinäyte mittakeppiin teipatun pullon avulla.
Tavoiteltava näytteenottosyvyys oli 10 cm veden pinnan alapuolelta. Osassa kuopista
veden tulo on kuitenkin hyvin vähäistä ja vedenpinnan korkeus ainoastaan hieman
kuopan pohjaa korkeammalla, jolloin näyte jouduttiin ottamaan lähes vedenpinnan ta
sosta. Vesi kaivannoissa oli kaivamisen jäljiltä erittäin sameaa.
Läjitysalueen penkereestä ei löytynyt selkeää purkupistettä, josta täyttöalueen sisältä
mät suotovedet voisivat kulkeutua ympäristöön. Vesinäyte otettiin kuitenkin läjitysalu
een eteläpuoletta olevalta suolta lähellä läjitysalueen pengertä löytyneestä pienestä
painaumasta, johon kertynyt vesi sisältää oletettavasti myös läjitysalueelta peräisin
olevaa suotovettä.
Vesinäytteistä tehtävien laboratorloanalyysien tarve määräytyi näytteenoton yhteydes
sä tehtyjen havaintojen perusteella. Kaikista vesinäytteistä määritettiin seuraavat pa
rametrit:
O
pH, kloridi, sähkönjohtokyky
O
metallit (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg)
O
öljyhiilivedyt 05-040, (VOC+THC)
O
polyaromaattiset orgaaniset yhdisteet (PAH)
Kuopista 6 ja 17 otettujen vesinäytteiden sisältämät hiilivetypitoisuudet olivat muita
näytteitä korkeammat. Kyseisistä kuopista otetut näytteet sisälsivät muita näytteitä
enemmän myös öljyhiilivetyjä ja haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin (VOC) sisältyvää to
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lueenia. Kuopat 6 ja 17 sijoittuvat läjitysalueen eteläosaan, jonne maa-aineksia ja jättei
tä on tutkimuksen aikana tehtyjen havaintojen perusteella sijoitettu vastikään.
Käytetyillä analyysimenetelmillä ei täsmällisesti voida selvittää, mistä näytteiden sisäl
tämät öljyhiilivedyt ovat peräisin. Karkeasti ottaen mahdollisia öljyhiilivetyjen lähteitä
ovat mineraaliöljyt ja mäntyöljyt. Mineraaliöljyjä käytetään yleisesti esim. autojen ja työkoneiden voiteluaineina. Mäntyöljy voi olla peräisin esim. läjitysalueelle sijoitetusta
puumateriaalista.
Kuopista 14 ja 15 otetut näytteet sisälsivät runsaasti muita hiilivetyjä kuin öljyhiilivetyjä.
Kuopat l4ja 15 sijoittuvat lähes keskelle läjitysaluetta.
Lisätutkimukset helmikuussa 2016
Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen §7/2016 mukaisesti
maanäytteistä tehtiin helmikuussa 2016 lisätutkimuksia seuraavasti:
O
PCDD-PCDF-PCB (näytteenottokuoppien 4,6,7,8, 15, 16, 17, 21 ja 22 näytteistä)
O
BTEX (näytteenottokuoppien 6 ja 17 näytteistä)
O
MTBE (näytteenottokuopan 9 näytteestä)
Päätöksen mukaan PCDD-PCDF-PCB analyysit tehtiin kyseisistä näytteistä, koska
kuopissa 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 21 ja 22 on ollut palamisjälkiä (jäljellä esim. palamis
jäännöstä) ja/tai (sulanutta/palanutta) muovia ja ko. yhdisteitä voi syntyä muovien pa
lamisprosessissa. Kuoppien 6 ja 17 maanäytteiden BTAX—määritykset tehtiin, koska
kuopista otetuissa vesinäytteissä tolueenin pitoisuus oli huomattava. Kuopasta 9 otetun
vesinäytteen MTBE-pitoisuus oli huomattava, josta syystä kuopan 9 maanäytteestä
tehtiin MTBE-pitoisuuden määritys.
Lisätutkimuksilla tutkittujen aineiden pitoisuudet olivat vähäiset ja alittivat laboratorion
käyttämät määritysrajat.
Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista
Tutkimuksen aikana tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että alueella on
kasattu pääosin puhdasta moreenimaata. Alueelle on kuitenkin läjitetty myös rakenta
miseen liittyvää jätettä, puujätettä sekä kotitalousjätteeseen tapaista sekajätettä. Alu
eella on hävitetty jätettä polttamalla ja poltetut jätteet ovat jääneet alueelle läjitettyjen
maiden alle ja osittain sekoittuneet siihen. Havaintojen perusteella täyttöalueessa ole
van jätteen kokonaismäärä on vähäinen, vaikka lähes jokaisesta koekuopasta löytyi
vähintään pieniä määriä erilaisia jätejakeita tai puhtaasta moreenimaasta poikkeavia
aineksia. Eniten jätettä oli läjitysalueen eteläosassa, jossa jäte oli myös tuoreempaa
kuin pohjoisosassa. Tutkimusten ja havaintojen perusteella voidaan arvioida, että jätet
tä on korkeintaan 1 % täyttöalueen tilavuudesta, josta selvästi suurempi osuus on ha
joamatonta rakennusjätettä (esim. keraamista laattaa) ja pieni osuus jätteiden poltosta
muodostunutta polttojäännöstä.
Tutkimuksen yhteydessä otettiin yhteensä 32 maanäytettä, joista neljässä (kuopat 3,
11, 21 ja 22) todettiin laboratoriotutkimuksilla PIMA-asetuksen kynnysarvoja ylittäviä
metallipitoisuuksia. Kahdessa näytteessä ylittyi myös PIMA-asetuksen mukainen alem
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pi ohjearvo. Kyseiset näytteet otettiin kuopassa 11 olevasta palopesäkkeestä ja kuo
passa 21 olevasta palopesäkkeestä, PIMA-asetuksen ylemmän ohjearvon ylittäviä la
boratoriossa määritettyjä pitoisuuksia ei tutkimuskohteessa kohteessa todettu.
Osassa tutkimuksen yhteydessä otetuissa vesinäytteiden todettiin sisältävän orgaani
sia aineksia (mm. hiilivedyt ja VOC-yhdisteet). Maanäytteistä tehdyissä lisämäärityksis
sä niiden ei kuitenkaan todettu sisältävän merkittäviä määriä haitallisia aineita.
PIMA-asetuksen kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia todettiin ainoastaan kuopista löyde
tyistä palopesäkkeissä tai maan pinnalta, jossa selvästi oli palamisesta peräisin olevia
jäänteitä.
Riskikohteet
Läjitysalue sijaitsee yksityisellä kiinteistöllä Ainola (261-407-10-27). Kiinteistö Ainola si
jaitsee harvaan asutulla seudulla Kittilän kunnan Könkään kylässä, noin 1,3 km etäi
syydellä kylän keskustasta (Inarintien risteys), johon kylän asutus on keskittynyt. Kön
käällä on 190 asukasta ja kylässä toimii muutama majoitusta ja matkailun oheispalvelu
ja tarjoava yritys. Tunturilapin maakuntakaavassa alue on merkitty maa- ja metsäta
lousvaltaiseksi alueeksi, joka kuuluu myös matkailun vetovoima- sekä matkailun ja vir
kistyksen kehittämisen kohdealueeksi.
Tutkimuskohteesta 300-400 metrin etäisyydellä sijaitsevat lähimmät asuinrakennukset,
joita ovat kiinteistön Ainola omistajan oma asuintalo sekä omistajan matkailuyritys Tai
vaanvalkeat. Muut asuin- tai tomarakennukset sijoittuvat yli puolen kilometrin etäisyy
delle tutkimuskohteesta. Asuinrakennusten yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä
olevilla kotipuutarhoilla harjoitetaan pienimuotoista viljelyä kotitarvikekäyttöön. Tutki
muskohteen läheisyydessä on kaksi peltoaluetta, joilla kasvatettavaa viljaa tai rehua
todennäköisesti käytetään karjan ruokintaan. Ainolaa lähimmälle peltoalueelle on etäi
syyttä noin 200 metriä.
Könkään kylällä toimii Könkään läntinen vesiosuuskunta, joka toimittaa talousvettä
Könkään kylälle noin 100 asukkaalle. Talousvesi saadaan kylän länsipuolelle sijoittu
valta luokkaan 1 kuuluvalta pohjavesialueelta Köngäs (12261102), jossa oleva kuilu
kaivo sijaitsee 1 km etäisyydellä kohteen Ainola pohjoispuolella. Tutkimuskohteesta
noin 400 metriä etäisyydellä Itään sijaitsee Ounasjoki, joka on osa Natura 2000 suoje
luverkostoa. Muista Natura-verkostoon kuuluvista suojelukohteista lähin alue, Kuorta
no-Saivinvuoma-Launijärvi sijoittuu noin 7 km etäisyydelle tutkimuskohteen pohjoispuo
lelle. 12261102

RISKINARVIOINTI
Kiinteistön Ainola omistajan aikeena on seuloa kiinteistöllä sijaitsevat täyttömaat siten,
että seulaan jääneet jätemateriaalit toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelypaikkaan
ja seulottu maa-aines käytetään mm. Taivaanvalkeitten elämysmetsä-projektissa tei
den ja polkujen täytössä sekä nurmialueiden tasoitukseen. Näin ollen riskinarviointia
nykyiseen läjitysalueeseen nähden ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, vaan riskinarvi
oinnissa keskitytään maa-aineksen hyödyntämiseen maanrakentamisessa.
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Maaperän haitta-ainepitoisuudet ja tulosten tulkinta
Kenttämittausten sekä laboratoriotutkimusten tuloksia on verrattu maaperän haitallisten
aineiden kynnys- sekä alempiin ja ylempiin ohjearvoihin. Arseenin, kromin ja nikkelin
osalta on kynnysarvon sijaan käytetty valtakunnallisen taustapitoisuusrekisterin (TA
PIR) Kittilän-Sodankylän alueen moreenin suurimpia suositeltuja taustapitoisuusarvoja,
jotka ovat korkeampia kuin kynnysarvot.
Kenttämittaustulosten ja laboratorioanalyysien vertailu
Kenttämittauksissa käsittelemättömistä näytteistä tutkitaan jo näytteenoton yhteydessä
tai välittömästi sen jälkeen kemiallisia ominaisuuksia kenttämittarin avulla. Näiden tu
losten oikeellisuus ja tarkkuus tulee osoittaa jokaisessa kohteessa mittaamalla erilaisil
la pitoisuusalueella olevia näytteitä sekä kenttämittarilla että laboratoriomäärityksillä.
Kenttämittauksessa tuotettu tietoa ei yleisesti pidetä yhtä luotettavana kuin laboratorio
analyysejä. Laboratoriossa tutkittava näyte saattaa erota luonnontilaisesta näytteestä
myös esim. esikäsittelyjen tai kuljetuksen takia. Laboratoriossa näytteet tutkitaan eri
menetelmällä kuin kentällä. Tämän vuoksi kenttämittausten ja laboratoriotulosten suora
vertailu ei aina ole järkevää.
XRF-mittauksella saadaan hyvin toistettavia tuloksia maanäytteistä. Metallien ja mui
den alkuaineiden pitoisuudet korreloivat muita kenttämittalaitteita paremmin laborato
riomääritysten kanssa. XRF—laitteen tuottama röntgensäde on melko pieni ja kapeaalainen. Sen mittausalue näytteen pinnassa on maksimissaankin 20 mm pituussuun
nassa ja leveydessä alle 1 mm. Näin ollen mitattu osa näytteestä on erittäin pieni.
Näytteen homogenisointi erilaisilla menetelmillä parantaa mittauksen laatua ja toistet
tavuutta.
Kenttämittauksia tehtiin metallien osalta XRF-mittarilla sekä haihtuvien orgaanisten yh
disteiden mittauksia PID-mittarilla.
Kenttämittaukset ja laboratorioanalyysitulokset vastaavat melko hyvin toisiaan arseenin
pitoisuuksissa, lukuun ottamatta koekuopan 21 kokoomanäytettä, jossa laboratoriotulos
on alle taustapitoisuuden, kun taas kenttämittaustulos ylittää ylemmän ohjearvopitoi
suuden. Kadmiumin ja antimonin osalta kenttämittaukset ylittivät useasti kynnysarvon,
kun taas laboratoriotulokset olivat lähes poikkeuksetta alle laboratorion määritysrajan.
Kromi- ja kuparipitoisuudet olivat pääosin samansuuntaisia sekä kenttä- että laborato
riotuloksissa. Vanadiinipitoisuudet laboratoriossa analysoituna olivat suhteellisen tasai
sia ja aliifivat kynnysarvon, kun taas kenttämittauksissa todettiin useampia kynnysar
von ylittäviä pitoisuuksia.
Ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia todettiin kenttämittauksissa kuparin, arseenin
ja kromin osalta. Nämä korkeammat kromin ja kuparin pitoisuudet todettiin kuopassa
12, jossa kenttämittaus tehtiin kyllästetystä puusta, joten pitoisuudet eivät kuvasta
maaperänlaatua. Kuopassa 17 todettiin myös pintamaassa korkea kuparipitoisuus, ku
ten myös kuopan 21 mahdollisesta polttokerroksesta mitatussa näytteessä. Kuopassa
21 todettiin myös korkea pitoisuus arseenia, samoin kuin kuopan 22 pintamaanäyt
teessä, jossa oli palojäännöksiä.
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On huomioitavaa, että kenttämittarilla yhdestä tutkimuskuopasta voitiin tehdä useita
mittauksia ja usein kenttämittarilla tehtiin mittauksia juuri sellaisesta kohdasta, jossa
voitiin havaita tavanomaiseen maahan nähden jotain poikkeuksellista. Näin ollen voi
daan arvioida, että laboratoriotutkimustulokset edustavat paremmin maa-aineksen hait
ta-ainepitoisuuksia, kun taas kenttämittarilla mitatut suurimmat pitoisuudet on todettu
pääasiassa jätemateriaalista.
Kriittisten haitta-aineiden valinta ja niiden ominaisuudet
Seuraavat haitta-aineet ylittävät alemman ohjearvopitoisuuden laboratorionäytteissä:
Kromin yhdisteet ovat maaperässä hyvin pysyviä ja sen sitoutumista/kulkeutumista
säätelevät pH, hapetus-pelkistysolot sekä rauta- ja mangaanioksidien, savimineraalien
sekä orgaanisen aineksen määrä. Kromin suhteellinen kulkeutumiskyky eri ympäristöolosuhteissa on hyvin pieni/liikkumaton. Kd-arvo kokonaiskromille on 1500 1/kg. Kromi
on puutavaran kyllästyksessä käytetty materiaali.
Kupari esiintyy luonnossa mineraaleihin sitoutuneena. Pieninä annoksina kupari on
välttämätön hivenaine ihmisille, eläimille ja kasveille, mutta vesieliöille kupari on erittäin
myrkyllistä. Kuparin kulkeutuvuus lisääntyy happamoitumisen ja kuparia sitovien aines
ten vähäisyyden seurauksena. Pintavaluntana kuparia saattaa päätyä muun muassa
pintavesiin. Maaperän rakeisuus vaikuttaa kulkeutumiseen: mitä hienoaineksisempaa
maaperä on, sitä tiukemmin kupari on sitoutunut. Maaperään päässyt kupari on usein
liukoisemmassa muodossa kuin maaperän mineraaleihin sitoutunut kupari. KU-arvo
kuparille on 600 1/kg. Kupari on puutavaran kyllästyksessä käytetty materiaali.
Antimoni on kemiallisilta ominaisuuksiltaan arseenin kaltainen puolimetalli. Luonnossa
antimonia tavataan sulfidimineraaleissa, antimonihohteena (Sb2S3) sekä seosmetalli
na erilaisissa arseeni-, kupari- ja lyijysulfideissa. Happamissa ja hapettavissa oloissa
antimonisulfidit hajoavat. Antimonia sitovat maaperässä humus, fosfaatit sekä rauta- ja
alumiinihydroksioksidit. Maaperässä antimoni on hyvin kulkeutuvaa ja se voi päätyä
pohjaveteen, jos sitä sitovia aineita on vähän maaperässä. Vesieliöille tietyt antimo
niyhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä. Antimonin yhdiste antimonitrioksidi on arvioitu syö
pävaaralliseksi. Antimonia käytetään muun muassa lyijyluodeissa ja muissa metalli
seoksissa. Suuri jakautumiskerroin ilmaisee haitta-aineen voimakasta sitoutumista
maa-ainekseen, jolloin se ei helposti kulkeudu maaperässä. Kirjallisuudessa esitetty
Kd-arvo antimonille on 80 1/kg.
Maaperässä öljyhiilivetyjen käyttäytymiseen vaikuttavat öljyhiilivetyjen ominaisuuk
sien lisäksi maaperäolosuhteet ja koostumus sekä pohjaveden virtaus. Maaperässä ai
neet voivat olla myös maapartikkeleihin sitoutuneena, haihtuneena huokoskaasussa tai
huokos- ja pohjaveteen liuenneena. Maaperään joutuessaan öljyjakeet kulkeutuvat
painovoiman vaikutuksesta alaspäin, jolloin öljyä voi imeytyä maaperän huokosiin. Kul
keutumiseen vaikuttavat maaperän ominaisuudet (esimerkiksi rakeisuus ja tiheys) sekä
öljypäästön luonne ja öljyn ominaisuudet (esimerkiksi viskositeetti ja tiheys). Kapillaari
voimien vaikutuksesta osa öljystä voi sitoutua pisararykelminä tai pisaroina maaperän
huokostilaan. Sadevesi saattaa kuljettaa öljyhiilivetyjä pintavaluntana pintavesiin. Öl
jyhiilivetyjen molekyylikoon kasvaessa vesiliukoisuus ja haihtuvuus vähenevät ja ha
joaminen hidastuu. Maan pidätyskapasiteetti ja kapillaarivoimien vaikutus on suurempi
hienorakeisissa maalajeissa (esimerkiksi siltti ja savi) kuin karkearakeisissa maalajeis
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sa. Päästön ollessa tarpeeksi suuri (esimerkiksi onnettomuudet) voi öljy kulkeutua koko
vajovesikerroksen läpi ja päätyä pohjaveden pinnan yläpuotisiin kapillaarikerroksiin ja
siellä vapaa öljyfaasi voi kulkeutua pohjaveden virtauksen mukaisesti. Kerroksellisessa
maaperässä öljy voi kulkeutua tiiviiden maakerroksien ohjaamana tai kertyä niiden
päälle.
Maaperän kynnys-/taustapitoisuusarvon ylityksiä laboratoriotuloksissa todettIIn seuraa
vien haitta-aineiden osalta:
Arseeni on luonnossa yleinen puolimetalli. Maaperässä arseeni sitoutuu orgaaniseen
ainekseen, oksideihin ja savimineraaleihin. Arseeni voi olla helposti kulkeutuva ja se
voi päätyä pohjaveteen karkeissa maalajeissa. Kd-arvo arseenille on 300 1/kg. Alueille,
joilla on kallioperässä paljon arseenia, myös pohjavesissä on havaittu korkeita arsee
nipitoisuuksia. Arseeni on puutavaran kyllästyksessä käytetty materiaali.
Nikkeli esiintyy luonnossa hapetusasteilla +1, +2 ja +3, joista +2 on yleisin ja pysyvin
muoto. Tärkein nikkelin käyttäytymistä maaperässä säätelevä tekijä on pH, happamoi
tumisen myötä liikkuvuus kasvaa. Kulkeutumista säätelevät lisäksi orgaanisen ainek
sen ja alumiinipitoisten savimineraalien määrä. Nikkeli voi myös pidättyä raudan ja
mangaanin oksideihin. Nikkelin suhteellinen kulkeutumiskyky vaihtelee happamien ym
päristöolosuhteiden suuresta neutraalien tai emäksisten / pelkistävien olosuhteiden liik
kumattomaan. Maavesi-jakaantumiskertoimen (Kd) avulla voidaan arvioida haittaaineen kulkeutumisriskiä pohjaveteen. Suuri jakautumiskerroin ilmaisee haitta-aineen
voimakasta sitoutumista maa ainekseen, jolloin se ei helposti kulkeudu maaperässä.
Kirjallisuudessa on esitetty seuraava Kd-arvo nikkelille 300 1/kg.
Kenttämittauksissa todettIIn lisäksi seuraavia haitta-aineita:
Kadmiumia esiintyy luonnossa sulfidimineraaleissa, kuten sinkkivälkkeen liitännäisenä
kadmiumsulfidina. Maaperässä kadmium on helposti kulkeutuvaa varsinkin, jos maape
rä on hapan tai orgaanista aineista tai metalleja sitovia saostumia on vähän maaperäs
sä, emäksisissä oloissa kadmium on lähes kulkeutumatonta. Kd-arvo kadmiumille on
200 1/kg. Kadmiumia käytetään muun muassa ruostesuojaukseen ja tekstiilivärinä tur
vatekstiileissä, akuissa ja paristoissa. Kadmium voi kertyä kasveihin ja eläimiin, ja se
saattaa aiheuttaa vaikutuksia ravintoketjuun jo pienissäkin pitoisuuksissa. Kadmiumille
altistutaan pääasiassa hengitysteitse ja sieltä se pääsee kulkeutumaan elimistöön.
Kadmiumille voi myös altistua kasviravinnon kautta.
Vanadiinia esiintyy luonnossa kiillemineraaleihin sitoutuneena tai niukkaliukoisina ok
simineraaleina. Vanadiinin ominaisuudet ja kulkeutuvuus riippuu siitä, millä hapetusas
teella se esiintyy. Pelkistävissä oloissa se esiintyy kolmenarvoisena ja on hyvin heikosti
liikkuva, kun taas viidenarvoinen vanadiini on kulkeutuva laajalla pH-alueella ja se voi
muodostaa oksianioneja, jotka ovat veteen hyvin liukenevia. Vanadiini sitoutuu savimi
neraaleihin, orgaaniseen ainekseen ja raudan oksideihin. Sitoutuminen vähentää va
nadiinin kulkeutuvuutta varsinkin neutraalissa ja happamassa maaperässä. Emäksisis
sä olosuhteissa vastaavasti sen liukoisuus kasvaa. Kd-arvo vanadiinille on 1000 1/kg
Myös sen myrkyllisyys kasvaa suhteessa hapetuslukuun. Vanadiinia käytetään seosai
neena muun muassa raudattomissa metalliseoksissa ja kemikaaleissa sekä teräkses
sä, sitä on myös pieniä määriä kivihiilessä ja öljyssä luonnostaan. Vanadiini on ihmisel
le välttämätön hivenaine pieninä määrinä, mutta suurina määrinä se on myrkyllinen.
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Maaperässä sinkkiä esiintyy luonnostaankin sitoutuneena mineraaleihin, ja se on tär
keä hivenaine ihmisille, eläimille ja eliöille. Sinkki voi muodostaa erilaisia orgaanisia ja
epäorgaanisia kompleksiyhdisteitä, jotka ovat liukoisia ja helposti kulkeutuvia. Sinkin si
toutumista maahan edistävät orgaaninen aines, savimineraalien sekä rauta- ja alumii
nioksidisaostumat. Sinkin liukoisuutta ja kulkeutuvuutta heikentävät emäksiset ja voi
makkaasti pelkistävät olosuhteet, kun taas happamoituminen lisää sen kulkeutuvuutta.
Kd-arvo sinkille on 600 1/kg. Maaperään joutunut sinkki on yleensä liukoisemmassa
muodossa kuin siellä luontaisesti oleva. Kasveihin sinkki kulkeutuu suhteellisen helpos
ti. Sinkkiä voi kulkeutua pintavaluntana vesistöihin, ja osa sinkin yhdisteistä on erittäin
myrkyllisiä vesieliöille, muun muassa kaloille. Sinkkiä käytetään pääasiassa metalliteol
lisuudessa sekä kiinnittymisenestovalmisteessa.
Elohopea esiintyy luonnossa erilaisina epäorgaanisina ja orgaanisina yhdisteinä sekä
alkuainemuodossa. Elohopea on nestemäinen metalli, joka ei liukene veteen, mutta se
leviää ympäristöön helposti. Maaperässä elohopea liikkuu huonosti maaperässä. Kd
arvo elohopealle on 300 1/kg. Kasveihin elohopea ei kulkeudu varsinkaan kasvien syö
täviin osiin, vaikka pitoisuudet nousisivat korkeiksi. Elohopean käyttäytymistä maape
rässä säätelevät maaperän olosuhteet, orgaanisen aineksen määrä ja aineen esiinty
mismuoto.
Käsitteellinen malli
Kohteeseen Ainola on läjitetty luvatta pääosin moreenimaata, mutta aineksen joukossa
oli myös savea, turvetta sekä rakentamiseen liittyvää jätettä, puujätettä sekä kotitalous
jätteeseen tapaista sekajätettä. Alueella on myös hävitetty jätettä polttamalla ja poltetut
jätteet ovat jääneet alueelle läjitettyjen maiden alle ja osittain sekoittuneet siihen. Maa
perätutkimuksen aikana tehtyjen havaintojen perusteella täyttöalueessa olevan jätteen
kokonaismäärä on vähäinen, vaikka lähes jokaisesta koekuopasta löytyi vähintään pie
niä määriä erilaisia jätejakeita tai moreenimaasta poikkeavia aineksia.
Läjitysalueella maaperän haitta-aineita on tutkittu 23:sta koekuopasta otetuilla maanäytteillä, sekä kenttämittauksilla pintamaasta ja koekuopista. Koekuoppien syvyydet
vaihtelivat välillä 1,2. ..2,5 metriä. Täyttömaan alapuolella alkuperäisen maanpinnan ta
so oli noin 2 metrin syvyydellä. Pohjamaa on paikoin turvetta. Täyttömaakerros alueella
oli pääosin 2 metriä paksu ja läjitysalueen pinta-ala on noin 0,2 ha ja täyttömaata arvi
oidaan olevan alueella kaikkiaan noin 6000 m3. Todetut haitta-aineet sijaitsevat täyttö
maakerroksissa.
Kiinteistön Ainola omistajan aikeena on seuloa kiinteistöllä sijaitsevat täyttömaat siten,
että seulaan jääneet jätemateriaalit toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelypaikkaan
ja seulottu maa-aines käytetään mm. Taivaanvalkeitten elämysmetsäprojektissa teiden
ja polkujen täytössä sekä nurmialueiden tasoituksessa. Näin ollen riskinarvioinnissa
keskitytään maa-aineksen hyödyntämisen mahdollisiin ympäristövaikutuksiin. Seulon
nassa ja silminnähden pilaantuneen maan (polttopesäkkeet) erottelu hyötykäytettäväs
tä maa-aineksesta johtaa todennäköisimmin siihen, että seulotun maa-aineksen haitta
ainepitoisuudet ovat alhaisemmat, kuin nyt laboratoriotutkimuksissa todetut pitoisuudet,
mutta toisaalta, kun kyseessä on täyttömaa, voi seulonnan aikana löytyä myös enem
män haitta-aineita sisältäviä jätteitä ja maa-aineksia, kuin mitä tutkimuksissa todettiin.
Riskinarviointi tehdään nyt todettujen haifia-ainepitoisuuksien perusteella.
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Altistusreittitarkastelu

Havaituille haitta-aineille on yleisesti mahdollista altistua hengittämisen, ihokosketuk
sen, juomaveden tai ruoan välityksellä.
Hengityksen kautta altistuminen voisi tapahtua, joko haitta-aineiden höyrystymisen tai
pölyämisen välityksellä. Kromi, kupari, antimoni, nikkeli, kadmium, vanadiini ja sinkki
ovat metalleja, joiden höyrystyminen ei ole ulkolämpötiloissa mahdollista. Arseenin ja
elohopean höyrystymispisteet ovat 34.. .51 astetta, joten höyrystyminen pintamaasta on
hyvin epätodennäköistä. Mikäli metalleja on suuria pitoisuuksia maan pintaosissa,
mahdollisuus altistumiseen pölyämisen kautta on olemassa. Altistusta ihokosketuksen,
hengityksen tai pölyämisen kautta voi estää sijoittamalla massat, joissa on korkeita
haitta-ainepitoisuuksia, puhtaan kasvualustan ja nurmetuksen alle tai päällysteen,
esim. asfaltin alle. Tällöin altistusta hengityksen ja pölyämisen sekä ihokosketuksen
kautta ei tapahdu.
Juomaveden kautta altistuminen edellyttäisi pilaantuneen pohjaveden nauttimista.
Täyttömaa alueella tai sen lähistöllä ei ole pohjavesialueita, eikä alueen vettä käytetä
juomavetenä. Lisäksi maa aineksessa alemman ohjearvon ylittävät metallit kromi, ku
pari sekä raskaat öljyhiilivedyt sitoutuvat maaperään, eivätkä kulkeudu helposti pohja
veteen. Antimoni on puolestaan kulkeutuvampi, mikäli maaperässä ei ole sitä sitovaa
orgaanista ainesta. Antimonin ei katsota aiheuttavan vaaraa pohjavedelle laboratorios
sa todettujen pitoisuuksien perusteella. Haitta-aineiden pääsy juomaveteen ei ole mah
dollista. Mahdollista kulkeutumista vähentää myös mahdolliset täyttömaiden päällys
tykset, jolloin maakerroksiin ei pääse vajovesiä, joiden mukana haitta-aineet pääsisivät
kulkeutumaan pohjavesikerrokseen. Maa-ainesten käytön osalta tulee huomioida, ettei
niitä käytetä pohjavesialueella, mikäli niissä todetaan alemman ohjearvon ylittäviä pi
toisuuksia.
Maa-aineksesta huuhtoutuvat haitta-aineet voivat kulkeutua pintavesiin, jolloin altistu
minen voi tapahtua kosketuksen kautta. Maa-aineksia, joissa haitta-aineita todetaan, ei
käytetä pintarakenteissa, jolloin huuhtoutuminen pintavalunnan mukana ei ole mahdol
lista.
Ruoan välityksellä tapahtuva altistuminen edellyttäisi maassa kasvavien syötävien kas
vien kasvattamista pilaantuneella alueella, tai sen välittömässä läheisyydessä, tai pi
laantuneen maa-aineksen päätymistä ravintoaineisiin. Maa-aineksia ei tulla käyttämään
alueilla, joilla kasvatetaan syötäviä kasveja. Maa-aineksia tullaa käyttämään teiden,
polkujen ja puhtaan kasvualustan ja nurmetuksen alalla, joten altistuminen ruoan väli
tyksellä ei ole mahdollista.
Kulkeutumisriskit

Kulkeutumisriskit todetuilla haitta-aineilla ovat vähäiset, sillä metallien kulkeutuminen
maaperässä on yleisesti vähäistä, samoin kuin raskaiden öljyhiilivetyjen. Lisäksi todetut
haitta-aineiden alempien ohjearvojen ylitykset olivat pieniä ja yksittäisissä näytepisteis
sä. Seulotun maa-aineksen laadunvarmistuksella voidaan vielä kohdentaa maa
ainekset oikeaan käyttökohteeseen mahdollisten todettujen haitta-ainepitoisuuksien pe
rusteella ja kulkeutumisriskit voidaan minimoida.
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Terveysriskit
Altistusreittitarkastelussa todettiin, että altistuminen haitta-aineille ihokosketuksen,
hengityksen, juomaveden, pintaveden tai ruoan välityksellä ei ole mahdollista, kun kyn
nys-/taustapitoisuusarvojen ylittäviä maa-aineksia ei käytetä pintamaana.
Kestävän kunnostuksen tavoitteena on, että pintamaan (noin 0,5-1 m) edustavat haitta
ainepitoisuudet uudisrakennuskohteissa auttavat asuintonttien ja lastenleikkipaikkojen
kohdalla kynnysarvon tai alueellisen taustapitoisuuden ja muualla vähintään alemman
ohjearvon. Suositus ei koske suoraan asfaltoituja piha-alueita ja niitä epäorgaanisia
haitta-aineita, joilla maaperän terveysperusteiset viitearvot ovat selvästi suurempia kuin
alempi ohjearvo. Taulukosta 1 nähdään, että ainoastaan antimonin laboratoriossa to
dettu pitoisuus ylittää terveysperustaisen viitearvon.
Taulukko 6. Terveysperusteiset viitearvot (SHPter=aiempi, SHPTter=yIempi) sekä P1MA-asetuksen aiemmat ohjearvot ja laboratorloanalyyseissä todetut maksimipitoisuu
det jätetäyttäalueella.
SHPter
mglkg

SHPTer
mglkg

PIMA alempi
ohjearvo
mglkg

Kromi

3190

>10000

200

Todettu
maksimipitoisuus
laboratorionäytteissä
mglkg
210

Kupari

>10000

>10000

150

160

Antimoni

8,8

1170

10

13

Arseeni

424

2920

50

34

Nikkeli

1190

4960

100

61

Kadmium

25

1460

10

0.44

Vanadiini

436

>10000

150

83

Sinkki

>10000

>10000

250

190

Elohopea

43

292

2

0,071

Terveysriskin osalta voidaankin todeta, että muiden kuin antimonipitoisuuden osalta,
seulottuja maa-aineksia voidaan käyttää myös pintamaana.
Ekologiset riskit
Seulottujen maa-ainesten käyttökohteet huomioiden, hailla-ainepitoisuuksien ei katsota
aiheuttavan ekologisia riskejä nisäkkäille, linnuille tai muille eliöryhmille.
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EPÄVARM UUSTEKIJÖITÄ
Täyttömaa-aines koostuu epähomogeenisesta aineksesta, jossa kukin koekuoppa ja
haitta ainemääritys kuvaa vain kyseisen kohdan pitoisuuksia. Vaihtelevuudesta johtuen
riskinarviointi on haastavaa. Kuitenkin voidaan olettaa, että tehtyjen tutkimustulosten
perusteella on saatu riittävä yleisnäkemys alueella esiintyvistä haitta-aineista, ja niiden
mahdollisista pitoisuuksista. Kenttämittausten sekä laboratoriotulosten keskinäinen ver
tailu ei ole mielekästä ja monien haitta-aineiden kohdalla kenttämittari antoi suurempia
tuloksia kuin laboratorioanalyysit. Tähän on voinut vaikuttaa myös kenttämittausten
suuntaaminen näköhavaintojen perusteella ns. pilaantuneisiin osiin, kun laboratori
onäytteet on pääosin analysoitu kokoomanäytteistä, jotka kuvastavat kunkin koe
kuopan osanäytteiden keskimääräistä pitoisuutta.
Tässä riskinarviossa ei arvioitu vesinäytteiden perusteella todettujen haitta-aineiden
riskiä maantäyttöalueella. Maa-alue tullaan kunnostamaan seulomalla läjitettyä maaainesta ja hyötykäyttämällä sitä soveltuvissa maanrakennuskohteissa. Tällöin aluee
seen kohdistuva kuormitus poistuu. Vesinäytteissä todettuja öljyhiilivetyjä ja VOC
yhdisteitä ei tutkittu maaperänäytteistä. PID mittarilla ei todettu kohonneita haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia maastomittausten yhteydessä, eikä näytteitä ana
lysoitu laboratoriossa. Kuitenkin myöhemmin, vuoden 2016 puolella, määritettiin BTEX
ja MTBE-yhdisteitä laboratoriossa säilytetyistä koekuoppien maaperänäytteistä, joissa
oli todettu kohonneita öljy- ja tolueenipitoisuuksia vesinäytteestä. Analyysitulokset alitti
vat laboratorion määritysrajat ja tuloksiin on todennäköisesti vaikuttanut näytteiden pit
kä säilytysaika.

ESITYS JATKOTOIMENPITEISTÄ
Pääosa todetuista kohonneista haitta-ainepitoisuuksista todettiin jätekerroksissa. Nämä
selkeät jätemaakerrokset sekä polttopesäkkeet tulee pyrkiä käsittelemään siten, ettei
näitä maa-aineksia joudu seulottavan maa-aineksen joukkoon. Näin ollen on oletetta
vaa, että seulotusta maa-aineksesta poistuvat myös suurimmat haitta-ainepitoisuudet
ja jäännöspitoisuudet maa-aineksessa ovat vähäisiä.
Seulottujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee kuitenkin varmentaa seulonnan
jälkeen edustavalla näytteenotolla ja/tai laboratorioanalyyseillä/kenttämittauksilla. Seu
lontaerien kenttämittausten/analyysitulosten perusteella voidaan määrittää kullekin seu
lotulle erälle soveltuva hyötykäyttökohde tai muu menettely, mikäli haitta
ainepitoisuudet ylittävät hyötykäyttökohteeseen soveltuvat raja-arvot. Kynnys
/taustapitoisuusarvojen alittuessa maa-ainesta voidaan käyttää kaikkeen maarakenta
miseen.
Kaikki jätteet ja ulkonäöltään selkeästi pilaantuneet (polttopesäkkeet, öljyiset) maat tu
lee erotella omiksi jakeikseen, eikä niitä saa sekoittaa seulottavaan materiaaliin. Jätteet
ja pilaantuneet maa-ainekset tulee toimittaa asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Jätteen
haltijalla on velvollisuus pitää kirjaa jätteistä, mm. niiden laadusta, määristä ja toimitus
kohteista.
Täyttöalue tullaan kunnostamaan seulomalla läjitettyä maa-ainesta ja hyötykäyttämällä
sitä soveltuvissa maanrakennuskohteissa. Tällöin täyttöalueeseen kohdistuva kuormi
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tus ja kuormituksen aiheuttamat riskit alueelta poistuu. Kun läjitysalueen kaikki maaainekset on saatu seulottua ja maa-alue on puhdistettu täyttöaineksesta sekä jätemate
riaaleista, voidaan alueen maaperän pintakerroksen tila todentaa maaperänäyttein se
kä mahdollisesti pintavesinäyttein.
Maa-aineksen seulonta ja hyötykäyttö on luvanvaraista toimintaa, josta tulee sopia vi
ranomaisen kanssa. Viranomainen voi antaa seulontaan ja jätejakeiden/pilaantuneiden
maa-ainesten käsittelyyn, laadunvalvontaan, varastointiin ja jatkosijoitukseen liittyviä
ohjeita ja määräyksiä.

PUHDISTUS
Puhdistuksen tavoitteet
Läjitysalueen maa-aines tullaan seulomaan ja hyötykäyttämään läjitysalueen välittö
mässä läheisyydessä mm. elämysmetsä-hankkeen liukumäkien rakentamisessa. Läji
tysalueelle ei tule jäämään täyttömaata/jäteaineksia ja alueelle kohdistuva kuormitus
poistuu.
Puhdistusmenetelmä ja jätteiden käsittely
Täyttömaa-ainekset seulotaan kaivinkoneen välppäkauhalla, jolloin jätemateriaali ero
tellaan maa-aineksesta suoraan jätelavoille. Hyötykäytettävä maa-aines läjitetään erilli
seen kasaan/kasoihin. Kaivun yhteydessä havaittavat jätemaakerrokset (mm. poltto
jäänteet, öljyiset maat) läjitetään erilleen ns. puhtaasta maa aineksesta, siten ettei näitä
aineksia päädy seulottavan maa-ainekseen. Kiinteät jätejakeet erotellaan mahdolli
suuksien mukaan omille jätelavoille (puu, betoni- ja tuli, metalli, sekajäte) ja jätteet toi
mitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Muodostuvan jätemäärän on karkeasti arvi
oitu olevan noin 60 m3, mutta läjitysalueen heterogeenisyydestä johtuen jätemäärät
tarkentuvat kunnostustyön edetessä. Jätteenhaltijan tulee pitää kirjaa jätteistä, mm. nii
den laadusta, määrästä ja toimituspaikoista. Seulottujen maa-ainesten haitta ainepitoi
suuksia seurataan seulonnan edetessä yleisesti hyväksytyillä kenttätesteillä, joiden tu
losten perusteella kuormat ohjataan oikeaan hyötykäyttökohteeseen. Seulottua maaainesta tullaan käyttämään läjitysalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla maa
rakennuskohteilla piha-alueiden muokkaamisessa.
Puhdistustyön suoritus, työn valvonta ja aikataulu
Maa-aineksen seulonta tehdään Taivaanvalkeitten omalla kalustolla ja työ aloitetaan
syksyllä 2016 mahdollisimman pian viranomaisen päätöksen jälkeen. Ympäristötekni
nen valvoja varmistaa seulottujen maa-ainesten hyötykäyttökelpoisuuden edustavalla
näytteenotolla, ennen niiden toimitusta hyötykäyttökohteisiin. Näytteistä määritetään
XRF-mittauksilla metallien ja arseenin pitoisuudet. Tarvittaessa määritetään myös haih
tuvien hiilivetyjen esiintymistä PID-mittarilla tai öljyhiilivetypitoisuuksia Petroflag-testein.
Kynnys/tausta-arvojen alittuessa maa-ainesta voidaan käyttää kaikkeen maarakenta
miseen. Kenttämittausten tuloksista osa varmistetaan laboratoriossa. Pilaantuneiden
maa-ainesten kasoista tehdään myös edustava näytteenotto, kenttämittaukset, tarvitta
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vat Iaboratorioanalyysit sekä tarvittaessa kaatopaikkakelpoisuuslausunnot. Valvoja oh
jaa pilaantuneet maa-ainekset sekä jätejakeet käsiteltäväksi tai sijoitettavaksi laitok
seen tai sijoituspaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä maa-ainesjätettä/jätettä.
Valvoja laatu jokaisesta jäte-erästä siirtoasiakirjan. Tarvittaessa pilaantuneet maaainekset peitetään pressuilla. Läjitysalueen kunnostuksen lopetusnäytteet otetaan, kun
maa-ainekset on alueelta poistettu.
Puhdistuksen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Täyttöalueen maa-aineksen seulontaan liittyvät työt pyritään tekemään siten, ettei toi
menpiteillä aiheuteta haittaa ympäristölle. Melu- ja pölyhaitat eivät poikkea maanra
kennustöiden tavanomaisesti aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Poiskuljetettavat
pilaantuneet maa-ainekset peitetään kuljetuksen ajaksi. Maan kaivuun ja seulonnan ai
heuttamat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.

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
distamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 261-407-10-27 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joi
den haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) kynnysarvot antimonin (Sb), arseenin (As), elohopean (Hg), kadmiumin (Cd), kromin (Cr), kuparin
(Cu), nikkelin (Ni), sinkin (Zn), vanadiinin (V) ja öljyhiilivetyjen osalta. Kynnysar
yo antimonille on 2 mglkg, arseenille 5 mglkg, elohopealle 0,5 mglkg, kad
miumille 1 mglkg, kromille 100 mglkg, kuparille 100 mglkg, nikkelille 50
mglkg, sinkille 200 mglkg, vanadiinille 100 mglkg ja öljyjakeille >C10-C40 300
mglkg. Lisäksi kiinteistön maaperään haudatut jätteet tulee poistaa. Jätteet on ta
jiteltava ja toimitettava ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Kunnos
tustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki haudatut jätteet ja maamassat, joissa
pitoisuudet ylittävät kynnysarvot saadaan poistettua. Alueen pohjaveden haitta
ainepitoisuudet tulee selvittää ja arvioitava puhdistustarve.
Lähialueen maaperän metallien taustapitoisuudet tulee varmentaa mittauksin.
Kynnysarvon tai alueen taustapitoisuuden alittavia maa-aineksia voidaan hyötykäyttää.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kittilän
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saatettava
loppuun 31.12.2016 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen saak
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ka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan esi
tyksestä loppuun saatetuksi.
2.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa
kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanoifoon sekä käsittelyyn. Kaikkien
puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jäifeiden sijoituspaikka on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kittilän kunnan ympäristönsuoje
luviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen kuljetus
ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen
vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee kuljetuskaluston olla
riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitallisia aineita ympäris
töön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana. Pilaantuneen
maan haltijan velvollisuus on laatia siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita
maita siirrettäessä on kuljetusten mukana jätelain (646/2011) 121 §:n mukainen
siirtoasiakirja.

3.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät valtioneuvoston maape
rän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) kynnysarvot voidaan pakottavasta syystä välivarastoida kiinteistöllä
tiiviillä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on peitettävä huuh
toutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

4.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, on se
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
tukseen soveltuvalla laitteistolla. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään,
on veden viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitok
selta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen otettu
pilaantuneita aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristön
suojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty
kyseisen jätteen käsittely.

5.

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

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
6.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys pi
laantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
keskukselle ja Kittilän 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.
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Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
7.

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

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja
raportoinnista
8.

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

9.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä lupamääräyk
sessä 1 esitetyt raja-arvot. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun labora
torioanalyyseiltä varmistetut tarkkailututokset auttavat kaikilta kaivannon reunoilta
ja sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa peittää en
nen kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulosten perusteella on todettu maaperän
pilaantumattomuus ja Lapin ELY-keskukselle ja Kittilän kunnan ympäristönsuoje
luviranomaiselle on varattu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

10.

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

11.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kittilän
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden ku
luessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto työmaapöytäkirjasta,
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 alueelta poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsittelystä
ja sijoituspaikasta ja
O
tarvittaessa määräyksessä 5 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 10 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

Päätöksen perustelut
Lapin ELY-keskus katsoo, että pilaantuneen maaperän puhdistaminen ilmoituksessa
esitetyllä tavalla ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen täyttää ympä
ristönsuojelulaissa pilaantuneen maaperän puhdistamiselle asetetut vaatimukset eikä
kunnostustyöstä tai kiinteistön maaperästä aiheudu jatkossa terveyshaittaa tai vaaraa
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ympäristölle. Ennakolta arvioiden kohteen pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pi
laantumisen aste on riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käy
tössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää ja toiminnasta ei aiheudu ympäris
tön muuta pilaantumista.
Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisek
si. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) kynnysarvot raskasme
talleille ja öljyhiilivetyjakeille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäes
sään huomioon alueen kaavoitustilanteen ja käyttötarkoituksen sekä sen, että maape
rän pilaantuminen on aiheutunut suurilta osin maa-ainesten läjittämisestä ja jätteiden
polttamisesta.
Kynnysarvojen alittuessa maa-ainesjätteen sisältämät haitta-ainepitoisuudet eivät ai
heuta rajoituksia maa-aineksen hyötykäytölle. Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti
käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta aiheudu ympä
ristön muuta pilaantumista. Kunnostustyölle on asetettu määräaika, että työt saatetaan
loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimi
tetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloitta
mista (määräys 1).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toi
mittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
laisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (mää
räykset 2-3).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsi
tellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneis
sa laitoksissa (määräys 4).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mah
dollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 5).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 6).
llmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden anta
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miseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annet
tu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 7).
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 8-11).
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),
Valtion maksuperustelaki (150/1 992) 8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elin
keinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna
2016 (1 731/2015).
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 650 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2016 (1731/2015) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän
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puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €Ih. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 30 tuntia eli maksu on yhteensä 1 650 €.
(Koodaus: toiminta 3802301352, suorite 3800114202, tyks 3800251402, nimike 3944)

LASKUN LÄHETTÄMINEN
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää myöhemmin teille tätä
päätöstä koskevan laskun.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Lapin poliisilaitos
Kittilän kunta
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus
TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen maaperän tilan tie
tojärjestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö

Eira Luokkanen

Ympäristöinsinööri

Vesa-Matti Määttä

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
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VALITUSOSOITUS
Vai itusviranomainen
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, jouluaatto tai juhannusaaifo, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämises
tä, ellei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi saapumispäivänä. Postitse
saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus. Milloin kysees
sä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tie
doksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Vastaanottajalle tai tämän edustajalle henkilökoh
taisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu tiedoksisaantitodis
tus.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liilleineen 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 ilmoiteifava:
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 valiifajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitellava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 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.hao(oikeus.fi
i nternet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
-
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