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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka kos
kee pilaantuneen maa-alueen puhdistamista.
ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Katariina Muhonen
Siuntion kuja 11
02600 ESPOO
Asiamies:
Öljyalan Palvelukeskus Oy, JASKA-hanke
c/o asiamies Sanna Pyysing, Pöyry Finland Oy
Valtakatu 25
53100 Lappeenranta
PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Pellon kunnassa osoitteessa Torniontie 238 A, 95460
Juoksenki. Kunnostusalue sijaitsee kiinteistöllä RN:o 854-401-17-36. Kohteen sijainti
on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIM IVALTA
Pilaantuneen maa-alueen puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun
maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitettavaksi muualla
käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäristönsuojelulain
136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen
johdosta päätöksen.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 24.6.2015.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KIINTEISTÖN OMISTAJA
Kiinteistö sijaitsee oikeusvaikutteisen Tornionjokivarren yleiskaavan alueella. Alue on
merkitty kaavassa AP merkinnällä pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Tila sijaitsee me-
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lualueella. Lisäksi kiinteistö sijaitsee Länsi-Lapin maakuntakaava-alueella merkinnällä
M (maa-ja metsätalousvaltainen alue).
Kiinteistön omistaa Katariina Muhonen.
ILMOITETTU TOIMINTA
Kiinteistöllä on toiminut ShelI-huoltoasema, jolla on harjoitettu polttoaineiden jakelutoi
mintaa. Huoltoasema on toiminut kiinteistöllä vuosina 1960-1969. Toiminnanharjoitta
jana on ollut Aimo Kenttä. Kiinteistöllä on ollut muuta toimintaa vuokralaisten taholta
vuoteen 1999 asti. Viimeinen toiminnanharjoittaja on ollut Heimo Stenberg / Länsirajan
automaalaamo ky. Kiinteistön ovat aikaisemmin omistaneet Juho ja Vilhelmiina Kenttä,
joilta Aimo Kenttä on vuokrannut toimitilat 29.5.1969 asti, jolloin Aimo Kenttä on osta
nut kiinteistön itselleen. Nykyinen omistaja Katariina Muhonen on saanut kiinteistön
lahjana Aimo Kentältä vuonna 2013. Nykyisin kiinteistö on ollut varastokäytössä.
Huoltoasemarakennuksessa on kaksi huoltohallia, joissa on suoritettu autonhuoltoja.
Toisessa huoltohallissa on huoltokuilu. Kiinteistön piha-alueella on betonirenkaasta
tehty öljynerotin. Öljynerottimesta vedet johdetaan noin 4-5 metrin pituisella putkella
maaperään.
Kiinteistöllä on myyty bensiiniä, dieseliä ja polttoöljyä. Bensiini- ja dieselsäiliöt ovat ol
leet kooltaan 8 000 litraa ja polttoöljysäiliö 1 500 litraa. Säiliöiden täyttö on tapahtunut
säiliöalueella. Polttoaineen jakelumittareita on ollut 4 ja mittareiden perustuksia 3 kap
paletta; mittarit ja perustukset on poistettu. Säiliöt on poistettu vuonna 1969. Polttoöljyn
myyntiin käytetty säiliö on ollut maan päällä; muut säiliöt ovat olleet maanalaisia, metal
lista valmistettuja säiliöitä.
Rakennuksen lämmitykseen on käytetty polttoöljyä. Maanalainen metallista valmistettu
lämmityspolttoöljysäiliö on ollut kooltaan 3 000 litrainen ja on poistettu vuonna 2011.
Tiedossa ei ole, että kohteessa olisi sattunut öljyvahinkoja.
Kiinteistö tulee olemaan tulevaisuudessa vapaa-ajanasuntona.
Maaperä sekä pinta- ja pohjavedet
Kiinteistöjen liikennöitävät alueet ovat murske- tai sorapintaisia. Myös muulla osalla
tutkimusaluetta maaperän pintakerros on pääasiassa hiekkaa ja soraa (0,3-1,1 metriä).
Rakennuksen länsi- ja pohjoispuolella tutkimuspisteissä NP9, NP1O ja NP1I alueilla
pintakerroksena on 0,1 metriä humusta. Pintakerroksen alapuolella on pääosassa tut
kimuspisteistä silttistä hiekkaa (siHk) tai silttistä hiekkamoreenia 0,6-1,1 metrin syvyy
delle asti. Tämän kerroksen alla todettiin hiekkaa 3-3,3 metrin syvyydelle asti. Tasolla
3,3-6,0 metriä todettiin silttiä.
Tutkimuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella; lähin luokiteltu pohjavesialue
(Puonavaara 12854104B, 1-luokka) sijaitsee kohteesta noin 2 830 metriä koilliseen
päin. Kiinteistön pohjavedenpinta on noin 2 metrin syvyydellä ja virtaus suuntautuu
kohti Tornionjokea. Kiinteistöllä tai naapurikiinteistöillä ei ole talousvesikaivoja. Kiinteis
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tö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon vuonna 1966. Kaikki naapurit ovat oletet
tavasti liittyneet vesijohtoverkostoon samaan aikaan.
Lähin vesistö Tornionjoki sijaitsee kohteesta noin 170 metriä länteen päin.
Kiinteistön jätevedet johdetaan saostuskaivon kautta maastoon.
HAITTA-AINETUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimeksiannosta kiinteistöllä 854-401-17-36 on laadittu
Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden kunnostussuunnitelma (Pöyry Finland Oy
16.6.2015, 1 6X2601 47.E722A). Kohde (JASKA-kohdenumero 95640-1-80101) kuuluu
öljysuojarahaston rahoittamaan JASKA-hankkeeseen, jonka toimeenpanijaksi on valittu
Öljyalan Palvelukeskus Oy.
Tutkimuskohteessa toteutettiin maanäytteenottoon liittyvä kairaus 6.-7. 10.2014. Tutki
mukset kohdistettiin noin 500 m2 laajuiselle alueelle. Tutkimuspisteitä tehtiin entisille
säiliö- ja jakelualueille, lämmitysöljysäiliön ja polttoöljysäiliön alueille sekä öljynerotus
kaivon viereen yhteensä 15 kpl:tta. Maanäytteistä (27 kpl) määritettiin kokonaishiilive
typitoisuudet PetroFlag-pikatestillä ja viisi näytettä (NP3 (0-0,5 metriä), NP5 (2,0-3,0
metriä), NP7 (3,0-4,0 metriä), NP9 (0-1,0 metriä) ja NP14 (3,0-4,0 metriä)) analysoitiin
laboratoriossa. Näytteistä määritettiin kaasukromatografisesti raskaiden öljyhiilivetyjen
ja keskitisleiden pitoisuuksien lisäksi bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleeni ja
muut hiilivedyt ja niiden summana haihtuvien öljyhiilivetyjen kokonaismäärä TVOC (C5C1o). Lisäksi näytteistä määritettiin MTBE:n, TAME:n, ETBE:n, 1,2-dikloorietaanin ja
1 ,2-dibromietaanin pitoisuudet. Edellä mainittuja etaaneja on käytetty lyijyllisen bensii
nin lisäaineina. Maanäytteestä NP5 (2,0-3,0 metriä) tehtiin lisäksi tarkempi hiilivetyfrak
tiointi, jossa analysoitiin BTEX-yhdisteet, alifaattiset ja aromaattiset hiilivetyfraktiot.
Laboratorioanalyyseissä havaittiin, että suurin haihtuvien öljyhiilivetyjen (05-010) ko
konaispitoisuus oli näytteessä NP5 (2,0-3,0 metriä) 120 mglkg, joka ylittää Vna:n ase
tuksen (214/2007) mukaisen alemman ohjearvon. Fraktioanalyysissä haihtuvien öljyhii
livetyjen kokonaismääräksi näytteessä NP5 (2,0-3,0 metriä) saatiin 170 mg/kg. Muissa
näytteissä pitoisuudet alittivat analyysimääritysrajan <5 mg/kg, kuten myös MTBE:n,
TAME:n, ETBE:n ja TAEE:n pitoisuudet. BTEX-yhdisteitä ei havaittu.
Keskitisleiden (C10-C22) korkein pitoisuus oli näytteessä NP5 (2,0-3,0 metriä) 4 600
mglkg ylittäen ylemmän ohjearvon. Alemman ohjearvon alittava keskitislepitoisuus 46
mg/kg havaittiin pisteessä NP3 (0-0,5 metriä). Muissa tutkimuspisteissä keskitislepitoi
suudet alittivat analyysimääritysrajan <20 mg/kg.
Raskaiden äljyhiilivetyjen (022-040) pitoisuus oli pisteessä NP3 (0-0,5 metriä) 87
mg/kg, NP5 (2,0-3,0 metriä) 450 mg/kg ja NP14 (3,0-4,0 metriä) 61 mg/kg. Pitoisuudet
auttavat alemman ohjearvon.

Vesinäytteitä kohteesta ei ole otettu, koska pohjavettä ei alueella hyödynnetä eikä vesijohto sijaitse pilaantuneeksi todetulla alueella.
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HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN
Lähtökohdat

Asetus pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007), jossa an
netaan haitta-aineille tavoite- ja ohjearvot, on tullut voimaan 1.6.2007. Asetuksessa
annetaan haitta-aineille kolme arvoa: kynnysarvo sekä alempi ja ylempi ohjearvo. Kyn
nysarvo edustaa pilaantuneisuutta, jonka ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puh
distustarve on arvioitava.
Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaaval
la alueella pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjear
von. Muilla alueilla maaperää pidetään pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää
alemman ohjearvon.
Haitta-aineiden kokonaismäärät

Kohteen maaperässä havaittiin (VNa:n 214/2007) mukaisen ylemmän ohjearvon yliifä
vä keskitisleiden pitoisuus yhdessä pisteessä (näytepiste NP5). Samassa pisteessä
ylittyy myös alempi ohjearvo haihtuvien öljyhiilivetyjen osalta.
Pilaantuneiden maiden kokonaismäärä on arviolta 110 m3ktr ja haitta-aineiden koko
naismäärän arvioidaan olevan n. 700 kg.
Riski narvio

Kohteen kunnostustarve arvioidaan ensisijaisesti kohdekohtaisella riskitarkastelulla.
Riskitarkastelussa huomioidaan haitta-aineen lähde ja määrä, kulkeutumisreitit ja hait
ta-aineille altistuvat kohderyhmät. Maaperän pilaantuneisuuden vertailuarvona käyte
tään Valtioneuvoston (214/2007) asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdis
tustarpeen arvioinnista annettuja ohjearvoja ellei riskitarkastelu tai viitearvojen soveltu
vuustarkastelu edellytä käytettäväksi muita arvoja.
Tähän kohteeseen soveltuu käytettäväksi maaperän osalta viitearvoina aIemmat oh
jearvot.
Kulkeutumisen arviointi

Tutkimuksissa säiliöalueen maaperässä havaittiin öljyhiilivetyjä (keskitisleiden pitoisuus
ylittää ylemmän ohjearvon ja haihtuvien öljyhiilivetyjen pitoisuus alemman ohjearvon),
joiden kulkeutuminen pohjaveden välityksellä on mahdollista. Kiinteistöjen liikennöitä
vät alueet ovat murske- tai sorapintaisia. Myös muulla osalla tutkimusaluetta maaperän
pintakerros oli pääasiassa hiekkaa ja soraa (0,3-1,1 metriä). Pintakerroksen alapuolella
on pääosassa pisteistä silttistä hiekkaa (SiHk) tai silttistä hiekkamoreenia 0,6-1,1 met
rin syvyydelle asti. Tämän kerroksen alla todettiin hiekkaa 3-3,3 metrin syvyydelle asti.
Tasolla 3,3-6,0 metriä todettiin silttiä.
Pohjaveden pinta on noin 2 metrin syvyydellä ja sen virtaus suuntautuu länteen kohti
Tornionjokea. Havaittujen haitta-aineiden alifaattisista fraktioista yli 99 % on kulkeutu
mattomia ja aromaattisista fraktioista 91 % on kulkeutumattomia, joten kulkeutumista
vajoveden mukana maaperässä syvemmälle ja edelleen pohjaveteen ei tapahdu.
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Altistuksen arviointi

Tutkimuksissa maaperässä havaittiin hiekka/sora-pintaisella säiliöalueella kohonneita
haihtuvien öljyhiilivetyjen ja keskitisleiden pitoisuuksia 0,5-3,0 metrin syvyydellä. Altis
tuminen suoran ihokosketuksen, ruoansulatuselimistön tai hengitysilman välityksellä on
mahdollista maata kaivettaessa.
Kiinteistöllä ei ole kaivoa eikä kohde sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Myöskään
naapureilla ei ole talousvesikaivoja. Pohjaveden välityksellä ei siten voi altistua. Kim
teistölle tuleva vesijohto kulkee kauempana pilaantuneeksi todetusta alueesta, joten al
tistuminen vesijohtoveden välityksellä ei ole mahdollista.
Vaikutusten arviointi

Keskitisleet ja haihtuvat öljyhiilivedyt (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleeni)
ovat suurina pitoisuuksina silmiä, ihoa, hengityselimistöä ja ruoansulatuselimistöä är
syttäviä. Tutkimuskohteessa havaitut pitoisuudet eivät kuitenkaan aiheuta em. vaiku
tuksia. Kohteessa ei havaittu BTEX-yhdisteitä.
Riskin luonnehtiminen

Tutkimuksissa säiliöalueen maaperässä havaittiin öljyhiilivetyjä (keskitisleiden pitoisuus
ylittää ylemmän ohjearvon ja haihtuvien öljyhiilivetyjen pitoisuus alemman ohjearvon)
0,5-3,0 metrin syvyydellä. Maaperän pintakerros on pilaantuneeksi todetulla alueella
hiekkaa tai silttistä hiekkaa. Hiekkakerros ulottuu noin 3 metrin syvyydelle, minkä ala
puolella maaperä on silttiä.
Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kiinteistöllä ei ole kaivoa. Pohjave
den virtaus suuntautuu jakelualueelta länteen kohti Tornionjokea. Pohjavesipinta on
noin 2 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjavesivirtaus on hiekkaisessa maaperässä
varsin nopeaa, mutta hiilivetyfraktioinnilla voitiin todeta, että kohteessa havaitut öljyhiili
vetytraktiot ovat kulkeutumattomia. Polttoaineen leviäminen aikaa myöten laajemmalle
pohjaveden välityksellä on epätodennäköistä. Altistuminen suoran ihokosketuksen,
hengitysilman ja ruoansulatuselimistön välityksellä ei ole mahdollista muutoin kuin
maata kaivettaessa.
Öljyalan palvelukeskus Oy:n laatiman oppaan, “Öljyllä pilaantuneen maa-alueen kunnostaminen”, mukaisen riskiluokituksen perusteella tutkittu jakelupiste kuuluu riskiluok
kaan 2; maaperä tuntuvasti pilaantunut.
Alueella ei ole herkkiä luontoarvoja eikä eläimistöä, joten pilaantuneisuudesta ei aiheu
du ympäristöriskiä. Näin ollen ympäristöriskien tarkempaan tarkasteluun ei ole tarvetta.
Kunnostustarve

Tehdyn selvityksen perusteella jakelutoiminta on aiheuttanut alueella maaperän pilaan
tumista, joka vaatii kunnostustoimenpiteitä. Kohteen maaperässä havaittiin (VNa:n
214/2007) mukaisen ylemmän ohjearvon ylittävä keskitisleiden pitoisuus yhdessä pis
teessä (NP5). Samassa pisteessä ylittyy myös alempi ohjearvo haihtuvien öljyhiilivety
jen osalta. Voimakkaan pilaantuneisuuden vuoksi on olemassa riski, että pilaantunei
suus voi aiheuttaa terveyshaittaa. Haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveden mukana
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laajemmalle saattaa tapahtua, vaikkakin se on epätodennäköistä, koska havaitut haittaaineet ovat pääosin kulkeutumattomiksi luokiteltuja. Nykyisellään kiinteistöllä on maan
käyttörajoite, jolloin alueella ei voi tehdä rajoituksetta normaaliin pientaloasumiseen liit
tyviä kaivutöitä. Pohjaveden kunnostustarvetta ei arvioida olevan, koska pohjavettä ei
alueella hyödynnetä. Tilanne kuitenkin tarkistetaan kunnostusvaiheessa tehtävällä
näytteenotolla, mikäli pilaantuneisuutta ei saada rajattua selkeästi pohjavesipinnan ylä
puolelle.
Öljynerottimen purkuputkenpään maaperän pilaantuneisuus tarkistetaan urakoitsijan
toimesta tehtävien tarkentavien in situ -tutkimuksien ja asennuksien yhteydessä.
Kunnostustavoitteet
Kiinteistö on tällä hetkellä varastokäytössä, mutta tulevaisuudessa kiinteistö tulee toi
mimaan vapaa-ajan asuntona. Kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa ns. herkkään
käyttöön, maaperän kunnostuksen tavoitetasona esitetään käytettäväksi VNa:n
(214/2007) mukaisia alempia ohjearvoja. Ne soveltuvat tässä kohteessa käytettäväksi,
koska kohteella ei ole ympäristön kannalta erityisiä suojeluarvoja, kohteessa ei harjoi
teta ravintokasvien viljelyä, vaaraa öljyhiilivetyjen kulkeutumisesta sisäilmaan ei ole,
kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä kohteesta aiheudu vaaraa pohjaveden käytölle.
Kvantitatiivista riskitarkastelua käyttäen apuna esim: SOILIRISK 3.1 -ohjelmaa kohde
kohtaisten tavoitepitoisuuksien määrittämiseksi ei katsota tarpeelliseksi suorittaa, kos
ka pilaantuneisuus on pieniaiainen ja kohde on asuinkäytössä, alemman ohjearvotason
alittavista öljyhiilivetypitoisuuksista ei aiheudu haittaa pohjaveden hyödyntämiselle,
kunnostus voidaan esteettä suorittaa, eivätkä kustannukset alempaan ohjearvotasoon
ole kohtuuttomat. Alempi ohjearvo raskaille öljyjakeiile C21-C40 on 600 mg/kg, keskitis
leille C10-C21 300 mg/kg ja bensiinijakeille C5-C 100 mg/kg. Yksittäisille bensiinissä
oleville yhdisteille aiemmat ohjearvot ovat; bentseeni 0,2 mglkg, tolueeni 5 mg/kg, etyy
libentseeni 10 mg/kg ja ksyleenit 10 mg/kg. MTBE:n ja TAME:n yhteispitoisuudelle
alempi ohjearvo on 5 mg/kg.
Mikäli jostain rajoittavasta tekijästä johtuen kunnostuksella ei kohtuudella saavuteta ta
voitepitoisuuksia, laaditaan riskitarkastelu. Siinä arvioidaan aiheuttavatko ylitykset vaa
raa ympäristölle ja terveydelle ja voidaanko maaperä tältä osin jättää puhdistumaan
luontaisesti vai tarvitaanko aktiivisia jatkotoimenpiteitä.
Erilliset pohjaveden kunnostustoimenpiteet eivät ole tarpeellisia. Pohjavesipinta on pi
laantuneeksi todetun alueen alapuolella noin 2 metrin syvyydessä. Mikäli kaivantoon
suotautuu pohjavettä ja vedessä havaitaan öljyhiilivetyjä, järjestetään kaivannosta
pumppaus öljynerottimeen tai öljy poistetaan vedestä muulla tavalla. Pohjaveden laatu
kontrolioidaan, mikäli pohjaveden pumppaus on tarpeellista.
KUNNOSTUS
Kunnostustyölle nimetään valvoja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töi
den aloittamista Lapin ELY-keskukselle ja Pellon kunnan ympäristönsuojeIuviranomai
selle.
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Kunnostusmenetelmä
Kohteen maaperän kunnostustyö on suunniteltu tehtäväksi in situ -käsittelyllä biostimu
laatiolla, jota tarvittaessa täydennetään massanvaihdolla. Kunnostettava alue on enti
sellä säiliöalueella noin 45 m2:n laajuinen. Mikäli kunnostusmenetelmä vaihtuu tai
muuttuu työn edetessä, neuvotellaan siitä ja sen toteuttamisesta valvovan viranomai
sen kanssa ennen kunnostustoimenpiteiden aloittamista.
Kohde kunnostetaan vaiheittain. Putkistojen asennustöiden arvioitu kestoaika on noin
viikko. In situ -käsittely biostimulaatiolla toteutettuna kestää arviolta noin 12 kk ja lo
puksi mahdollisesti tehtävä pilaantuneiden maa-ainesten poistaminen ja korvaaminen
pilaantumattomilla aineksilla (massanvaihto) muutaman päivän.
Kunnostettavalle alueelle asennetaan in situ -kunnostuksen vaatimat putkistot (vaaka
siiviläputket enimmillään noin 3 metrin syvyydelle). Putkia asennettaessa kohdattu pi
laantunut maa-aines jätetään maahan in situ -menetelmällä puhdistettavaksi. Mahdol
listen päästöjen seurantaa varten kohteeseen asennetaan pohjavesiputki. Säitiöalueen
in situ -kunnostus tehdään biologisella käsittelyllä (biostimulaatio). Biostimulaatiossa pi
laantuman yläpuolelle (noin 3 m) asennettuihin siiviläputkiin syötetään tarpeen mukaan
panoksittain syöttöliuosta biologista hajoamista tehostamaan. Syöttöliuoksen määrä
määräytyy kunnostuksen aikana kaivojen antoisuuden perusteella. Syöttöliuokseen
voidaan lisätä ravinteita, happea, kosteutta, bakteereja ja lämpöä. Happea maaperään
saadaan lisäämällä syöttöliuokseen vetyperoksidia, joka hajoaa maaperään joutues
saan muutamassa päivässä ja vapauttaa happea. Ravinteita ja lisäaineita lisätään
määrävälein (yleensä noin 1-2 kk). Ravinteet annostellaan siten, etteivät ne kulkeudu
pohjaveteen, vaan kiihdyttävät hiilivetyjen biologista hajoamista. Biologinen käsittely
lopetetaan, kun kunnostustavoite on saavutettu. Jos in situ -kunnostuksen jälkeen ha
vaitaan kunnostuksen tavoitetason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, jatketaan kunnos
tusta massanvaihdolla.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoituksesta tiedottaminen
Lapin ELY-keskus on tiedottanut ilmoituksesta ympäristönsuojelulain 121 §:n mukai
sesti. Pilaantuneen maaperän kunnostukseen 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 854-401-17-36 on puhdistettava / poistettava pilaantuneet
maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pi
laantuneisuuden puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007)
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aiemmat ohjearvot öljyhiilivetyjen osalta. Aiempi ohjearvo bensiinijakeille on 05C10 on 100 mglkg, keskitisleille 010-021 300 mglkg ja raskaille öljyjakeille 021-040
600 mglkg. Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, jois
sa pitoisuudet ylittävät alemman ohjearvon saadaan puhdistettua / poistettua.
Alueen pohjavesi tulee tarvittaessa kunnostaa. Pohjaveden öljyhiilivetyjen tavoi
tepitoisuustaso keskitisleillä (>010-021) on 2 mg/l ja 1 mg/l haihtuville (Cs-C1o) öl
jyhiilivedyille.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Pellon
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saatettava
loppuun 31.12.2016 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen saak
ka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan esi
tyksestä loppuun saatetuksi.
2.

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

3.

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

4.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava laitokseen, jolla on lupa kyseisen pi
laantuneen maa-aineksen vastaanottoon sekä käsittelyyn. Kaikkien puhdistus
työmaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden sijoituspaikka on
ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Pellon kunnan ympäristönsuojeluviran
omaiselle 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.

5.

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

6.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, on se
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
tukseen soveltuvalla laitteistolla. Alueelta poisjohdettavien vesien öljyhiilivetypi
toisuus ei saa ylittää raja-arvoa 5 mg/l. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröi
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dään, on veden viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta
laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen
otettu pilaantuneita aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympä
ristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväk
sytty kyseisen jätteen käsittely.
7.

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

Määräys melun torjunnasta
8.

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

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
9.

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

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
10.

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

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja
raportoinnista
11.

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 Pellon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

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

10
12.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä lupamääräyk
sessä 1 esitetyt raja-arvot. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun labora
torioanalyyseillä varmistetut tarkkailutulokset 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 Pellon kunnan ympäristönsuoje
luviranomaiselle on varattu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.
Biologista in situ -käsittelyä koskeva seuranta ja raportointi on tehtävä pima
ilmoituksen mukaisesti.

13.

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

14.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Pellon
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 kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta ja
O
tarvittaessa määräyksessä 7 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 13 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

Loppuraportista tulee lisäksi tehdä tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua
käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä
YM027).
Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisek
si. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aIemmat ohjearvot öl
jyhiilivetypitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään
huomioon alueen kaavoitustilanteen ja käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa noudate
taan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää kunnostus-/puhdistusmenetelmää eikä
toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Kunnostustyölle on asetettu
määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttä
mätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitus
ajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys 1 ja 2).
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Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan uI
kopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 3).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toi
mittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
laisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (mää
räykset 4-5).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään öljyhiilivetyjen edel
leen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Hiilivetyjä sisältävät jätteet
voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä
asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneissa lai
toksissa (määräys 6).
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 7).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa
miseksi. Annetut melutason ohjearvot ovat valtioneuvoston melutason ohjearvojen
(993/1992) mukaiset (määräys 8).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 9).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden anta
miseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annet
tu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 10).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun
valvontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on
tärkeää, että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja
kunnostuksen 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
kenttämittauksin ja
havainnoin.
Tiedonkulun ja
viranomaisvalvonnan varmistamiseksi kaivantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on
tarpeen.
Laboratoriotulosten odottaminen varmistaa
päätöksessä
asetetun
puhdistustason saavuttamisen.
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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.
Dokumentointi on tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. Sähköisen lomakepalvelun
käyttö on maksutonta ja se helpottaa viranomaisen tiedon tallentamista. Lomake ja sen
täyttöohje löytyvät internet-osoitteesta: http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/
asioiverkossa/lomakkeet/ymyml2f/index.html (määräykset 11-14).

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133 §, 136 §, 190 §, 191 §ja
205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011) 12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 §ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 § ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pUaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtion maksuperustelaki (150/1 992) 8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elin
keinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2015 (1397/2014).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 375 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2015
(1397/2014) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtä
vän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän päätöksen käsittelyyn käytettiin 25
tuntia eli maksu on yhteensä 1 375 €.

LASKUN LÄHETTÄMINEN
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää myöhemmin teille tätä päätöstä
koskevan laskun.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Pellon 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 päällikön
sijainen, Ympäristöinsinööri

Vesa-Matti Määtt

Ympäristötarkastaja

Arto Kokkonen

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
Toimenpidekartta
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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 lähellämises
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 valiifajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on 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
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993)3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1058/2013)
nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua
97 €. Mainitussa laissa 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
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fl/lappi
96101 Rovaniemi
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