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Yhteyshenkilö: San Brusila
sari.brusila@teboil.fi
Y-tunnus 0114795-2

PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Posion kunnassa osoitteessa Kauppakuja 1, 97900 Po
sio. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä RN:o 614-41 3-26-1 7.
Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydes
sä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistam isesta toimitetta
vaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäris
tönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 30.6.2017.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Voimassa olevan asemakaavan mukaan kiinteistö sijaitsee liikerakennusten korttelialu
eella (KM-1).
Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab.
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ILMOITETTU TOIMINTA
Kohteessa sijaitsee Oy Teboil Ab:n polttonesteen automaattiasema. Kohteelle suunni
tellaan maanalaisten polttoainesäiliöiden alueen rakenteiden muutostöitä syksylle
2017. Pilaantunutta maaperää puhdistetaan tarvittaessa muutostöiden edellyttämässä
laajuudessa. Polttoaineen jakelu kohteessa jatkuu. Saatujen tietojen mukaan kiinteis
töllä on harjoitettu polttonesteen jakelutoimintaa 1970-luvulta alkaen. Historiatietojen
mukaan kiinteistön koilliskulmassa on sijainnut huoltamorakennus, joka on purettu
1990-luvulla.
Kiinteistöllä on 5 maanalaista polttonesteen varastosäiliötä, yksi maanalainen öljynero
tin ja jakelumittarialue, jossa on kaksi mittarikoroketta.
Asemanhoitajalta saatujen tietojen mukaan kohteella on sattunut polttoöljysäiliön vuoto
1970-luvulla. Vuodon alueella on tietävästi tehty maaperän kunnostustoimenpiteitä.
Muita yksittäisiä polttoainevuotoja tai onnettomuuksia kohteesta ei ole tiedossa. Maa
perän pilaantuneisuuden arvioidaan aiheutuneen kiinteistöllä harjoitetun polttoaineen
jakelutoiminnan seurauksena pitkän ajan kuluessa.
Maaperä
Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämän sähköisen karttapalvelun mukaan kohde si
jaitsee hiekkamoreenin alueella. Kohteen koillispuolella, n. 15 m päässä, on hienon
hiedan alue (siltti). Kohteen itäpuolella, n. 10 m päässä, on saraturpeen alue. Kohteen
maanpinta on noin tasossa +247 m ja alue on pinnanmuodoltaan tasainen. Maaperäja pohjatutkimuksen perusteella kohteen täyttömaakerroksen (täyttösoraa 0,0... 1,4 m
maanpinnasta) alapuolinen maaperä todettiin hiekkaiseksi moreeniksi n. 1,4...7,4 m
syvyydellä. Hiekkaisen moreenin alapuolinen maaperä todettiin silttiseksi moreeniksi n.
7,5. ..10 m syvyydellä.
Pohjavesi
Kohde ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Soukkavaara
(12614106, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) sijaitsee kaakon suunnassa
noin 2 km etäisyydellä kohteesta.
Vuoden 2017 huhtikuussa suoritetussa maaperätutkimuksessa kohteen länsiosassa
todettiin pohjaveden pinnan tason olevan n. 5,0 m syvyydellä maanpinnasta (tutkimus
piste P2). Kesäkuussa tehdyn maaperätutkimuksen yhteydessä kiinteistön keskiosaan
tehdyssä tutkimuspisteessä (S4) todettiin orsi- /pohjavedenpinnan tason olevan n. 1,5
m syvyydellä maanpinnasta. Tutkimuksessa todettiin kosteita ja kuivia maakerroksia n.
1,0...3,0 m syvyydellä.
Maanpinnan topografian perusteella orsi-/pohjaveden virtaussuunnan kiinteistöllä arvi
oidaan olevan länteen kohti Posionjärveä tai koilliseen kohti Posionjärven Kotilahtea.
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Pintavesi
Jakeluaseman alue on pääosin asfaltoitu. Jakeluaseman mittarikentän ja säiliöiden
täyttöpaikan alueilla pintavedet johdetaan öljynerottimen kautta kiinteistön itäpuolella
sijaitsevaan avo-ojaan. Muualla kiinteistön pintavedet imeytyvät päällystämättömillä
alueilla maahan tai valuvat kiinteistön reunoilla oleviin viheralueisiin / avo-ojaan.
Lähin vesistö, Posionjärvi, sijaitsee lännen ja pohjoisen suunnassa lähimmillään noin
300 metrin etäisyydel lä kohteesta.

HAITTA-AINEITA KOSKEVAT TIEDOT
Tehdyt tutkimukset
KohteeNa suoritettiin ympäristötekninen maaperätutkimus 25.4.2017. Tutkimuksessa
todettiin säiliöalueen eteläpuolella VNa 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittä
vät öljyhiilivetyjen Cio-C2; pitoisuudet n. 1,0...3,0 m syvyydellä (tutkimuspiste P4) sekä
alemman ohjearvon ylittävä bentseenin pitoisuus 4,0.. .5,0 m syvyydellä maanpinnasta
(P2).
Kohteella suoritettiin lisätutkimus 1.6.2017 pilaantuman laajuuden selvittämiseksi. Koh
teella todettiin VNa 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittäviä öljyhiilivetyjen Cio-C21 pitoi
suuksia mittarikatoksen lounaispuolella. Korkeimmat öljyhiilivetyjen pitoisuudet todettiin
mittarikentän lounaspuolelle tehdyssä tutkimuspisteessä S5 (2,0—3,0 m; C10-C21: 5190
mg/kg ja C21-C40: 363 mg/kg). Lisäksi tutkimuksessa todettiin korkeimmillaan ylemmän
ohjearvon ylittävä bentseenin pitoisuus (S3/2,0—3,0: 2,0 mg/kg) sekä alemman ohjear
von ylittäviä tolueenin (S3/2,0—3,0: 13 mglkg) ja ksyleenien (S3/2,0—3,0: 17 mglkg) pi
toisuudet. Tutkimuksen yhteydessä otetuissa maanäytteissä ei todettu laboratorion
analyysimenetelmän määritysrajan ylittäviä bensiinin lisäaineiden (mm. MTBE ja TA
ME) tai alemman ohjearvon ylittäviä etyylibentseenin pitoisuuksia.
Kesäkuussa suoritetun maaperätutkimuksen yhteydessä kiinteistön keskiosaan tehdys
tä tutkimuspisteestä (S4) otetussa vesinäytteessä (Vi) todettiin kohonneita bensiini- ja
öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Vesinäytteessä todettiin öljyhiilivetyjen C;o-C2;: 32,4 mg/l ja
C21-C40: 1,88 mg/l pitoisuudet sekä bentseenin 53 pgIl, tolueenin 924 pg/l, etyylibent
seenin 128 pg/l, ksyleenien 685 pg/l ja haihtuvin hiilivetyjen C5-Cio 1270 pgIl pitoisuu
det.

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI
Arvioinnin perusteet
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi tehtiin valtioneuvoston ase
tuksen 214/2007 mukaisesti. Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja tarvitta
essa puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus
maaperässä ylittää ns. kynnysarvon (esitetty asetuksessa osalle haitta-aineista). Alueil
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la, joilla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, arviointikynnyksenä pidetään taus
tapitoisuutta. Kynnysarvoa voidaan pitää myös maaperänsuojelun ja pilaantumisen en
naltaehkäisyn vertailuarvona. Mikäli pitoisuudet ovat alle kynnysarvojen, maankäytölle
ei aseteta rajoituksia.
Kynnys- ja ohjearvot

Kohdekohtaisen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin apuna
käytettiin asetuksen liitteessä esitettyjä ohjearvoja. Maaperää pidetään yleensä pilaan
tuneena, jos yhden tai useamman maaperässä esiintyvän haitallisen aineen pitoisuus
maaperässä ylittää kohteen käyttötarkoituksesta riippuen alemman tai ylemmän oh
jearvon, eikä kohdekohtaisen arvioinnin perusteella ole toisin osoitettu.
Kynnysarvo sekä alempi ja ylempi ohjearvo määritellään asetuksen liitteessä seuraa
vasti:
Kynnysarvo: Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperän pilaantunei
suus ja puhdistustarve on arvioitava.
Alempi ohiearvo: Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maaperää
pidetään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai liikenne
alueena taikka muuna vastaavana alueena tai ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla
ole toisin osoitettu.
Ylempi ohjearvo: Haitaflisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää pidetään
yleensä pilaantuneena aTueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena
taikka muuna vastaavana alueena, ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin
osoitettu.
Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Asetuksen 214/2007 mukaisesti maaperän pilaantuneisuuden arviointi perustuu koh
teen ja sen ympäristön käyttötarkoituksen ja olosuhteiden perusteella tehtävään tarkas
tel u un.
Kohteen maaperän pilaantuneisuuden arviointi tehtiin ohjearvovertailuna kohteen ny
kyisen käytön perusteella (polttoaineen jakelu) huomioiden, että polttoaineen jakelu
kohteessa tulee jatkumaan. Kohde ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Kohde on
taajama-alueella, jossa on kunnallinen vesijohtoverkosto. Kohteen välittömässä lähei
syydessä ei sijaitse suojelualueita tai muita herkkiä luontokohteita. Kohteen maankäy
tön ja edellä kuvattujen olosuhteiden perusteella voidaan todeta, että maaperän pilaan
tuneisuuden viitearvovertailussa voidaan käyttää Pima-asetuksessa esitettyjä ylempiä
ohjearvoja.
Kohteen polttoainesäiliöiden eteläpuoleisessa ja mittarikentän lounaispuoleisessa
maaperässä on todettu korkeimmillaan ylemmät ohjearvot ylittäviä öljyhiilivetyjen Cio
C21 ja bentseenin pitoisuuksia. Tämän perusteella kohteen maaperä katsotaan pilaan
tuneeksi ja kohteessa on puhdistustarve.
—
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Pilaantuneen maan määrä
Vuoden 2017 suoritettujen maaperätutkimusten yhteydessä todettiin ylemmän ohjear
von ylittäviä öljyhiilivetyjen C;o-C2; sekä bentseenin pitoisuuksia polttoainesäiliöiden
etelä ja mittarikentän lounaispuolella. Pitoisuudet todettiin n. 1,0...3,0 m syvyydellä
maanpinnasta.
Ennen muutostöitä ei ole mahdollista tehdä tarkkaa arviota siitä, missä määrin raken
teiden alla esiintyy pilaantunutta maata. Vuonna 2017 suoritettujen maaperätutkimus
ten sekä kokemusperäisen arvioinnin ja laaditun kustannusarvioinnin perusteella säi
liöalueella sekä mittarikentän alueella arvioidaan olevan noin 600 900 m3 ktr maaainesta, jonka hiilivetypitoisuudet ylittävät ns. PIMA-asetuksessa (VNa 214/2007) esite
tyt ylemmät ohjearvot.
-

Kun nostuksen kestävyyden arviointi
Kestävä kunnostaminen tarkoittaa sellaista kunnostustoimintaa, jossa toimien ympäris
töä, yhteiskuntaa ja taloutta koskevat näkökohdat optimoidaan. Pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnin perusteella kohteen maaperä on pilaantunutta ja kohtees
sa on puhdistustarve.
Kunnostuksen kestävyyden kannalta maaperän haitta-ainepitoisuuksien tarkistaminen
sekä pilaantuneen maaperän kunnostuksen yhdistäminen alueella syksyllä 2017 tehtä
viin maanalaisten polttoainesäiliöiden muutostöihin on perusteltua. Yhdistämällä eri
työvaihteita voidaan vähentää kaivutyössä ja kuljetuksessa syntyvien kasvihuonekaa
supäästöjen määrää sekä vähentää kaivantojen täytössä tarvittavan maa-aineksen
määrää. Myös kaivutyöstä aiheutuvat sosiaaliset vaikutukset (mm. liikenteen häiriöt ja
kaivusta aiheutuvat meluhaitat) vähenevät kun muutostyöt ja kunnostaminen yhdiste
tään. Toisaalta esimerkiksi alueellinen työllistävä vaikutus jää näin toimittaessa vähäi
sem mäks i.

MAAPERÄN KUNNOSTAMINEN
Kun nostustavoitteet
Kohteen maaperän puhdistustavoitteiksi esitetään ylempiä ohjearvoja seuraavasti:
O
bensiinijakeet (hiilivetyjakeet C5-C1o) 500 mg/kg,
O
keskitisleet (hiilivetyjakeet >Cio-C21) 1000 mg/kg,
O
raskaat öljyjakeet (hiilivetyjakeet >C21-C40) 2000 mg/kg,
O
MTBE+TAME 50 mg/kg,
O
bentseeni 1 mg/kg,
O
tolueeni 25 mg/kg,
O
etyylibentseeni 50 mg/kg ja
O
ksyleenit 50 mglkg.
Mikäli jakelupisteen purkutöiden yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei tällä het
kellä ole tiedossa tai joita ei todettu kohteen alueella tehtyjen ympäristöteknisten maa
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perätutkimusten yhteydessä, maaperän puhdistuksen tavoitetasoiksi esitetään em.
haitta-aineiden osalta asetuksen (VNa 214/2007) mukaisia ylempiä ohjearvoja.
Maaperään jäävät haitta-aineet
Pilaantunutta maaperää puhdistetaan vain muutostöiden edellyttämässä laajuudessa.
Mikäli maaperään jää kunnostustöiden jälkeen maamassoja, joissa määritetyt tavoitepi
toisuudet ylittävät, asia dokumentoidaan ja haitta-aineiden aiheuttama ympäristö- ja
terveysriski arvioidaan erikseen. Samalla määritetään mahdollisesti tarvittavat riskinhal
lintatoimenpiteet.
Kunnostusmenetelmän valinta
Öljyhiilivedyillä pilaantuneen maaperän kunnostamiseen soveltuvia menetelmiä ovat
mm.
Massanvaihto: soveltuu kohteeseen, jos kunnostus toteutetaan jakeluaseman raken
teiden purkutöiden jälkeen, jolloin kaivutyöt voidaan toteuttaa vaarantamatta rakennuk
sen ja rakenteiden turvallisuutta. Massanvaihto soveltuu myös kohteisiin, joissa joka
tapauksessa on tarve tehdä maaperän kaivuuta esim. muutostöihin liittyen.
Kemiallinen hapetus: voi soveltua kunnostusmenetelmäksi tai täydentämään massan
vaihtoa. Kemiallinen hapetus edellyttää menetelmän soveltuvuuden testausta ja hapet
timen valintaa ennen varsinaista kunnostusta. Menetelmä voi vahingoittaa kohteen si
jaitsevia maanalaisia rakenteita.
Huokoskaasumenetelmä: Voi soveltua haihtuvien hiilivetyjen poistamiseen siten, että
maaperään jäävistä raskaammista hiilivedyistä ei aiheudu riskiä tai haittaa sisäilman
hengityksen kautta.
Kunnostusmenetelmäksi tässä kohteessa valitaan massanvaihto, koska kohteen polt
tonesteen varastointiin ja jakeluun liittyvien rakenteiden muutostyöt edellyttää maape
rän kaivua. Massanvaihto voidaan toteuttaa muiden kaivutöiden yhteydessä. Kunnos
tuksen toteutusaika on suhteellisen lyhyt.
Mikäli mahdollisten muiden menetelmien käyttö arvioidaan tarpeelliseksi, tehdään nii
den käytöstä erillinen suunnitelma, joka hyväksytetään ympäristöviranomaisilla.
Työn kuvaus
Massanvaihto

Maaperä kunnostetaan massanvaihdolla jakeluasemalla tehtävien maanalaisten säili
öiden muutostöiden yhteydessä.
Massanvaihdossa haitta-ainepitoinen maa-aines poistetaan kaivamalla ja korvataan pi
laantumattomilla mailla. Maaperän haitta-ainepitoisuudet tutkitaan esitetyn mukaisesti.
Ympäristötekninen asiantuntija on kohteessa paikalla, kun pilaantuneita massoja kaive
taan tai käsitellään.
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Kaivantojen täyttämiseen käytetään teknisesti hyödyntämiskelpoiseksi todettua haitta
ainepitoisuudeltaan ylemmän ohjearvon alittavaa maa-ainesta kohteesta, luvan mukai
selta maa-ainesten ottopaikalta tuotua maa-ainesta tai muulta maarakennustyömaalta
tuotavaa pilaantumatonta täytemaata.
Pilaantuneiden massojen kaivu pyritään tekemään niin, ettei muuta kuin täyttömaaksi
kelpaavaa maa-ainesta välivarastoida tontilla. Massoja voidaan kuitenkin tarvittaessa
välivarastoida tontilla kunnostustyön aikana lyhytaikaisesti, mikäli kaivu- tai kuljetustek
nisistä syistä massoja ei voida välittömästi kuljettaa kaatopaikalle. Välivarastoidut voi
makkaasti pilaantuneet maat ja vaaralliseksi jätteeksi luokitellut maat peitetään tarvitta
essa.
Esivalmistelutja aikataulu

Kohde aidataan ja merkitään asianmukaisin pilaantuneen maan kunnostustyömaasta
kertovin kyltein. Tarpeen mukaan tiellä liikkujia varoitetaan työmaasta liikennemerkein.
Kaivujärjestyksestä sovitaan urakoitsijan ja ympäristöteknisen valvojan kesken ennen
kaivun aloittamista. Maaperän kunnostuksessa noudatetaan ym päristöteknisen valvo
jan ohjeita.
Polttonesteen varastointiin ja jakeluun liittyvien rakenteiden muutostyöt on suunniteltu
tehtäväksi syksyllä 2017. Pilaantuneen maaperän kunnostus on suunniteltu toteutetta
vaksi muutostöiden yhteydessä. Muutostöiden arvioidaan kestävän noin 5-7 viikkoa.
Jätteiden käsittely

Pu hdistustyön yhteydessä poistettava maa-aines luokitellaan seuraavasti:
Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon alittava maa-aines on pilaantumatonta.
Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon ylittävä ja alemman ohjearvon alittava maaaines luokitellaan pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, jossa on kohonneita haitta
ainepitoisuuksia. Maa-aines voidaan käyttää täyttömaana tässä ilmoituksessa maini
tussa kohteessa tai muussa kohteessa, jossa on lupa käyttää vastaavaa maa-ainesta.
Haitta-ainepitoisuudeltaan alemman ohjearvon ylittävä maa-aines luokitellaan pilaantu
neeksi maa-ainesjätteeksi, joka on toimitettava luvanvaraiseen vastanottopaikkaan tai
hyödynnettävä kiinteistöllä kaivantojen täytöissä viranomaisohjeiden mukaisesti.
Haitta-ainepitoisuudeltaan ylemmän ohjeatvon ylittävä maa-aines luokitellaan pilaantu
neeksi maa-ainesjätteeksi, joka on toimitettava luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.
Maa-ainesiäte luokitellaan haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien perusteella joko ta
vanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi jäteasetuksen (VNa 179/2012 ja sen muutos
VNa 86/2015) luokitusnumeroin 17 05 04 tai 17 05 03 (vaarallinen jäte). Maa-ainesjäte
on vaarallista jätettä, mikäli jätteen vaaraominaisuuksille haitta-aineiden kemikaaliluoki
tuksen perusteella annetut vaarallisen jätteen raja-arvot ylittyvät.
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Maa-ainesjätteiden haitta-ainekoostumuksen ja haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien
perusteella tehdyn jäteluokituksen mukaisesti maa-ainesjätteet toimitetaan luvanvarai
sun käsittelykeskuksiin. Koska kaivettavat maamassat ovat pääsääntöisesti orgaanisilla
haitta-aineilla pilaantuneita, maa-ainesten kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan VNa
331/2013 (Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista) mukaisesti. Arvioinnin perusteella
maa-aines toimitetaan joko tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Mikäli
kohteesta kaivettavat maa-ainekset vaativat haitta-ainepitoisuuksiensa tai muiden omi
naisuuksiensa perusteella muuta erityiskäsittelyä kuin loppusijoitusta kaatopaikalle,
maa-aines toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa käsitellä em. maa
aineksia. Kohteesta poistettavien massojen vastaanottoon liittyvistä yksityiskohdista
sovitaan vastaanottopaikkojen kanssa ennen puhdistustyön aloittamista ja kaatopaik
kakelpoisuusarviot massoista toimitetaan vastaanottajille tarvittaessa. Maa-aines voi
daan myös vaihtoehtoisesti välivarastoida kyseiseen tarkoitukseen hyväksytylle alueel
le ja käsitellä myöhemmin hyväksyttävällä menetelmällä tai laitteistoila.
Kaivettavien maiden laadunvarmistusta tehdään seuraamalla maamassojen haitta
ainepitoisuuksia kaivun edetessä yleisesti käytössä olevilla kenttätesteillä. Laadunvar
mistustulosten perusteella kuormat ohjataan sijoituspaikkoihin.
Maanalaisten rakenteiden poistamiseksi kaivettavia haitta-ainepitoisuuksiltaan aiemmat
ohjearvot alittavia massoja voidaan käyttää ensisijaisesti kaivantojen täyttöihin kohde
kiinteistöllä. Kaivantojen täyttöihin mahdollisesti rakenteellisesti soveltumattomat pi
laantumattomat maat sijoitetaan haitta-ainepitoisuuden perusteella maankaatopaikalle
tai ympäristöteknisen valvojan osoittamalle luvanvaraiselle vastaanottoasemalle.
Kaivun aikana muodostuvat muut jätteet toimitetaan asianmukaisiin jätteiden vastaan
otto- tai kierrätyspaikkoihin.

Kuljetukset
Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan vastaanottopaikkoihin kuorma-autoilla. Pilaan
tuneita massoja sisältävät kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneen maan
kuljetuksista pidetään kuormakirjanpitoa ja haitta-aineilla pilaantuneita maita sisältävien
kuorm ien mukana toimitetaan siirtoasiakirja kuorman vastaanottavalle jätteenkäsittely
keskukselle. Jätteiden kuljetukset tehdään jätehuoltorekisteriin kuuluvalla kuljetusyri
tyksellä.
Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Pilaantuneen maan kunnostuksesta mahdollisesti aiheutuvia terveys- ja ympäristöhait
toja voivat olla:
O
työntekijöiden altistuminen haitta-aineille,
O
ulkopuolisten henkilöiden altistuminen haitta-aineille,
O
pilaantuneiden maiden leviäminen puhtaille alueille,
O
melu,
O
pöly,
O
haju,
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liikenne ja
haitta-aineiden liukeneminen veteen kaivantojen täyttyessä sadevedellä.

Kunnostustyön aikana noudatetaan yleisiä työturvallisuusohjeita. Pilaantuneen maan
kunnostustyön tekijät suojautuvat haitta-aineilta asianmukaisesti.
Maaperän puhdistamiseen liittyvät työt (kaivu, kuljetus jne.) pyritään tekemään siten,
ettei toimenpiteillä aiheuteta haittaa ympäristölle. Maaperän puhdistamisen aiheuttamat
melu- ja pölyhaitat eivät poikkea maarakennustyömaiden yleisesti aiheuttamista ympä
ristövaikutuksista. Pilaantuneiden maiden kaivun ja lastauksen aiheuttamat ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Kaivun ja kuljetuksen aikana voi
esiintyä pilaantuneiden maiden pölyämistä. Massojen pölyämistä seurataan aistinva
raisesti työn aikana ja tarvittaessa massoja kostutetaan pölyämisen ehkäisemiseksi.
Välivarastoid ut voimakkaasti pilaantuneet peitetään tarvittaessa.
Veden käsittely
Kunnostustöiden yhteydessä on varauduttava pilaantuneen veden poistoon. Ensisijai
sesti vesi johdetaan aseman hiekan- ja öljynerottimen tai muilla vedenkäsittelylaitteis
ton (esim. aktiivihiilisuodatin) kautta jätevesiviemäriin Posion vesilaitoksen (Posion Vesi
ja Lämpö Oy) luvalla. Vaihtoehtoisesti pilaantunut vesi kuljetetaan pois imuautolla asi
anmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. lmuautolla poistetusta vedestä pi
detään kirjaa ja kuormien mukana toimitetaan asianmukaiset siirtoasiakirjat. Kaivan
toon kertyvistä vesistä otetaan tarvittaessa työnaikana edustavia vesinäytteitä. Viemä
riin johdettavien vesien tarkkailusta ja näytteenotosta sovitaan vesihuoltolaitoksen
kanssa.

KUNNOSTUSTAVOITTEEN TOTEAMINEN JA LAADUNVALVONTA
Kaivua ja massojen sijoiftamista ohjaavat miifaukset ja seuranta
Kunnostuksen ympäristötekninen valvoja ohjaa kaivutyötä ja massojen lajittelua työnai
kaisella näytteenotolla. Näytteistä tehdään aistinvaraiset havainnot sekä niiden sisäl
tämien haitta-aineiden pitoisuuksia mitataan PID ja / -tai Petroflag -kenttätesteillä. Kai
vettavista maa-aineksista otetaan kokoomanäytteitä. Kokoomanäytteitä otetaan alueel
ta riittävästi huomioiden kaivumassojen määrä ja haitta-ainepitoisuudet. Kaivumasso
jen näytteistämisessä (näytetiheys, analyysimäärä) huomioidaan massojen vastaanot
topaikkojen mahdolliset näytteenottoa koskevat vaatimukset. Poistettavista massoista
otetaan yksi kokoomanäyte noin 50 100 m3 ktr suuruista poistettavaa maa-aineserää
kohti. Kaivetuista maa-aineksista otettujen kokoomanäytteiden kenttätestimittausten tu
loksista vähintään noin 10 % varmistetaan laboratoriossa. Näytteistä analysoidaan la
boratoriossa hiilivetyjakeiden C5-Cio, BTEX -yhdisteiden, bensiinin lisäaineiden (mm.
MTBE ja TAME) sekä hiilivetyjakeiden C;o-C40 pitoisuudet.
-
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Kunnostuksen lopputuloksen varmistaminen

Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta jäännöspitoisuusnäytteet.
Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan vähintään yksi kokoomanäyte jokaista noin 100
200 m2:n pinta-alaa kohti, kuitenkin niin, että jokaisesta kaivannosta otetaan vähintään
kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Seinämänäytteet otetaan maaperän kerrosrakenne
huomioiden. Pienistä, pinta-alaltaan alle 10 m2:n kaivannoista otetaan tarpeen mukaan
vain yksi jäännöspitoisuusnäyte pohjasta ja seinämistä.
-

Jäännöspitoisuusnäytteistä mitataan hahtuvien yhdisteiden esiintymistä PID -mittarilla
ja kokonaishiilivetypitoisuutta Petroflag -kenttätestillä. Jäännöspitoisuusnäytteistä ana
lysoidaan laboratoriossa edustava määrä, minkä perusteella yhdessä kenttätestien tu
losten kanssa voidaan ed ustavasti arvioida kaivannon jäännöspitoisuudet. Kenttämit
tausten perusteella laboratorioanalyysiin toimitetaan vähintään kaksi näytettä kaivantoa
kohden. Pienistä kaivannoista (pinta-ala alle 10 neliömetriä) toimitetaan laboratorioon
ainoastaan yksi maanäyte. Näytteistä analysoidaan laboratoriossa hiilivetyjakeiden C5C;o, BTEX -yhdisteiden, bensiinin lisäaineiden (mm. MTBE ja TAME) sekä hiilivetyja
keiden C10-C40 pitoisuudet.
Suunnitelma mahdollisesta eristysrakenteesta

Mikäli kaivantojen seinämiin jää kunnostustavoitteet ylittäviä pitoisuuksia jotka aiheut
tavat merkittävää hiilivetyjen leviämisriskiä, niin pilaantuneet maat varaudutaan eristä
mään puhtaista täyttömaista eristysrakenteella. Eristerakenteen asentamisesta pääte
tään kaivun aikana. Eristerakenteen asentamisesta sovitaan ympäristöviranomaisen
kanssa työn aikana.
Mikäli haitta-aine on öljyhiilivetyjä tai haihtuvia hiilivetyjä, eristerakenteena esitetään
käytettäväksi HDPE -muovikalvoa (paksuus vähintään 0,5 mm) tai bentoniittimattoa.
Eristämisestä ollaan yhteydessä Lapin ELY-keskukseen ennen toimenpiteiden suorit
tamista. HDPE -muovikalvo tai bentoniittimatto asennetaan alla olevien ohjeiden mu
kaisesti.
Muovikalvo / bentoniittimatto asennetaan kaivannon seinämään ennen kaivannon täyt
töä valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvo / matto asennetaan levittämällä ja saumakoh
dat tehdään siten, ettei eristettävän seinämän ja täyttömateriaalin väliin jää aukkoja
(esim. saumakohdat 15—20 cm:n limityksellä tai hitsataan saumat umpeen). Lisäksi
varmistetaan, ettei rakenne pääse asennettaessa sortumaan takaisin kaivantoon.
Eristävä rakenne (HDPE -kalvo tai bentoniittimatto) estää haitta-aineiden kulkeutumi
sen pilaantuneelta alueelta puhtaisiin täyttömaihin.
HDPE -kalvo (high density polyethene) on vettä ja bensiini- ja/tai öljyhiilivetyjä tai muita
maaperässä todettuja haitta-aineita pidättävä muovirakenne. HDPE -kalvon asennuk
sessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kalvoon ei tule reikiä asennuksen
yhteydessä.
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Bentonhittimatto on geokomposiitti, joka muodostuu geotekstiileistä ja bentoniittisaves
ta. Bentoniitti on luonnon savimineraali, joka kostuessaan laajenee ja muuttuu käytän
nössä vettä ja haitta-aineita läpäisemättömäksi. Maaperän luonnollinen kosteus on riit
tävä bentoniitin laajenemiseen. Paisumisominaisuuksiensa ansiosta bentoniittimatto on
pienten läpivientien ja rikkoontumisien osalta itsepaikkautuva. Bentoniittimatoilla on
erittäin hyvä jäätymis / sulamiskestävyys sekä kuivumis / kastumiskestävyys.
Molemmat ehdotetut eristemateriaalit ovat maaperässä pysyviä. Lisäksi eristysrakenne
ja sen myötä puhtaan täyttömaan ja pilaantuneen maan raja on havaittavissa tehtäessä
tulevaisuudessa kaivu- ym. rakennustöitä kiinteistön alueella.
Ympäristötekninen valvoja on paikanpäällä asennettaessa rakennetta. Valvoja ottaa
myös eri työvaiheista valokuvia. Eristerakenteet kuvataan loppuraportissa ja merkitään
raporttiin liitettävään asemapiirrokseen.
Massanvaihdon päättyminen

Maaperän kunnostaminen on päättynyt, kun maaperän puhdistuksen tavoitepitoisuudet
on saavutettu tai eristävät rakenteet on asennettu ympäristöviranomaisen hyväksymäl
lä tavalla. Pilaantunutta maaperää puhdistetaan säifiöiden alueen rakenteiden muutostöiden edellyttämässä laajuudessa. Kohteeseen mahdollisesti jääneiden haittaaineiden riskejä ympäristölle ja terveydelle arvioidaan erillisellä riskinarviolla, mikäli pi
laantuneen maan puhdistuspäätöksen mukaiset tavoitepitoisuudet ylittyvät jäännöspi
toisuusnäytteissä. J05 haitta-aineiden arvioidaan aiheuttavan alueella terveys- tai ym
päristöriskejä, kohteen kunnostamista jatketaan tarpeen mukaan muilla menetelmillä.

VARAUTUMINEN ODOTTAMATTOMIIN TILANTEISIIN

Ympäristötekninen valvoja ohjaa maaperän kunnostustöitä. Odottamattomista tilanteis
ta (esim. haitta-aineet, joita aiemmissa tutkimuksissa ei ole todettu, aiemmin tuntemat
tomat maanalaiset rakenteet, massamäärän huomattava kasvu arvioidusta, runsas hii
livetypitoisen veden tulo kaivantoon) ympäristötekninen valvoja informoi tarpeen mu
kaan tilaajaa ja/tai ympäristöviranomaisia. Em. tahojen kanssa päätetään tarpeen mu
kaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä poikkeustilanteissa. Jos kunnostuksen aikana
havaitaan pilaantuneisuuden levinneen naapurikiinteistön puolelle, ilmoitetaan asiasta
tilaajalle, maanomistajalle sekä ympäristöviranomaisille. Kunnostuksen tarve arvioi
daan todettujen pitoisuuksien perusteella.

TYÖSUOJELU

U rakoitsijan työmaasta vastaava työnjohtaja vastaa kohteen työsuojelusta ympäristöteknisen valvojan avustuksella. Urakoitsija laatu kohteesta työmaasuunnitelman. Ura
koitsija suorittaa alueella tarkastuksia, sekä vastaa, että työmaalla liikkuvilla on vero
numerolliset, kuvalliset henkilökortit sekä työturvallisuuskortit. Urakoitsija perehdyttää
työmaalla työskentelevät työmaan käytäntöihin ja työmaata koskeviin työturvallisuus
asioihin. Työturvallisuusasiat käydään läpi yhteistyössä pilaantuneen maan kunnostuk
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sesta vastaavan ympäristöasiantuntijan kanssa. Kaikki läheltä piti- tilanteet ja/tai vahin
got raportoidaan työmaan vastaavalle johdolle sekä omalle johdolle.
Kohteen maaperässä on bensiinihiilivetyjä, jotka voivat kaivuvaiheessa vapautua hen
gitysilmaan. Bensiinihiilivedyille altistumisen oireina voi esiintyä mm. päänsärkyä ja
huonovointisuutta. Jos kaivantojen alueella havaitaan merkittävää polttoaineenhaj ua,
väitetään kaivantoihin menemistä ja annetaan kaivannot tuulettua. Ilman hiilivetypitoi
suuksia seurataan tarpeen mukaan P1D -mittarilla. Hengitysteitse öljyhiilivedyille altis
tuminen estetään käyttämällä tarvittaessa vähintään A2 -suodattimella varustettua
hengityssuojainta. Kunnostuksen aikana ympäristötekninen valvoja antaa tarpeen mu
kaan ohjeita suojautumisesta.
Kunnostettavalla alueella ruokailu, juominen ja tupakointi on kielletty, millä estetään
haitta-aineiden kulkeutuminen suuhun käsien mukana. Työmaalla järjestetään aloitus
kokous ennen kunnostustyön aloittamista, jossa tarpeen mukaan käydään läpi kohteen
työsuojelulliset asiat. Urakoitsijan toimesta työmaalle järjestetään työmaatilat. Työmaal
le järjestetään käsienpesumahdollisuus tai vähintään puhdasta vettä (esim. pullossa)
käsienpesua varten.
Työntekijöiden on käytettävä henkilökohtaisina suojavarusteina kypärää, suojalaseja,
turvakenkiä, pitkiä housuja ja paitoja sekä näkyvää turvaliiviä, takkia tai vastaavaa. Ul
kopuolisten pääsy kunnostusalueelle estetään kunnostuksen aikana aidoin. Maan pö
iyämisherkkyyttä seurataan ja tarvittaessa maata kastellaan. Maan kulkeutuminen kul
jetus- ja kaivukaluston mukana kunnostusalueen ulkopuolelle estetään käyttämällä
puhtaita kulkureittejä ja tarvittaessa puhdistamalla kulkuväylät, autojen renkaat ja kai
vinkoneen telat. Kaivannon seinämät luiskataan työn aikana turvalliseen kaltevuuteen.
Urakoitsija vastaa kohteen alueella kulkevien putkien, kaapeleiden, johtojen yms. sel
vittämisestä ja tarpeen mukaan niiden merkkaamisesta maastoon ennen työn alkua.

KUNNOSTUSTYÖN RAPORTOINTI
Pilaantuneen maaperän kunnostustyön aikana pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan
kaivetut massat, kenttätestien pitoisuudet, laboratorioanalyysien tulokset, massojen si
joitus- ja käsittelypaikat ym. kunnostuksen dokumentoinnin kannalta oleelliset tiedot.
Maaperän puhdistustyöstä laaditaan toimenpideraportti, jossa esitetään vähintään seu
raavat asiat:
O
hankkeen osapuolet ja aikataulu,
O
kunnostuksen aikainen näytteenotto ja näytteiden analysointi,
O
kaivutyön toteutus,
O
kunnostustyön seuranta ja tiedot poistetuista pilaantuneista maa-aineksista ja
öljyisistä vesistä,
O
jäännöspitoisuustiedot asemapiirroksessa ja taulukoituina,
O
piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista,
O
mahdolliset jatkotoimenpiteet ja
O
valokuvia kunnostustyön ajalta.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
96101 Rovaniemi
wwweIy-keskus.fi/Iari

13
Mikäli maaperään jää puhdistuksen jäljiltä pilaantunutta maata, tehdään alueelle tarvit
taessa erillinen riskinarviointi ja arvio mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeesta ja tar
vittavista riskinhallintatoimenpiteistä. Tarvittaessa esitetään erillinen jatkotoimenpide
suunnitelma Lapin ELY-keskukselle.
Massanvaihdon toimenpideraportti toimitetaan Lapin ELY-keskukselle ja Posion kun
nan ympäristönsuojelupalveluun (Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomai
nen) kolmen kuukauden kuluessa kunnostustöiden päättymisestä.

TIEDOTUS
Ym päristöteknisen valvojan yhteystiedot sekä maaperän kunnostuksesta vastaavan
urakoitsijan tiedot toimitetaan Lapin ELY-keskukselle ja Posion kunnan ympäristönsuo
jelupalveluun (Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen) ennen töiden
aloittamista. Puhdistustyön päättymisestä ilmoitetaan, kun maaperän puhdistustoimet
on saatu päätökseen.
Muilta osin hankkeesta tiedottaa Oy Teboil Ab, San Brusila.

AIKATAULU
Kohteella suoritettavan maanalaisten säiliöiden alueen rakenteiden muutostyöt on
suunniteltu tehtäväksi vuoden 2017 syksyllä. Tarkempi töiden aloituksen aikataulu il
moitetaan sen varmistuttua Lapin ELY-keskukseen sekä kunnan ympäristönsuojelupal
veluun (Kuusamon kaupungin ympänistönsuojeluviranomainen) lähetettävän aloitusil
moituksen yhteydessä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen
puhdistamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 614-413-26-17 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joi
den haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot
öljyhiilivetyjen osalta:
bensiinijakeet (C5-Cio) 500 mg/kg,
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keskitisleet (>C1o-C2;) 1000 mg/kg,
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 2000 mg/kg,
MTBE+TAME 50 mglkg,
bentseeni 1 mg/kg,
tolueeni 25 mg/kg,
etyylibentseeni 50 mg/kg ja
ksyleenit 50 mglkg.

Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoisuu
det ylittävät ylemmän ohjearvon saadaan poistettua. Kaivumaita, joiden pitoisuu
det jäävät alle ylempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen täytöis
sä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Alueen pohjaveden haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää ja arvioitava puhdistus
tarve.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Posion
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saatettava
loppuun
31.8.2018
mennessä.
Kunnostusta
tulee
kuitenkin jatkaa
siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnan
harjoittajan esityksestä loppuun saatetuksi.
2.

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

3.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon ja käsittelyyn.
Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden
sijoituspaikka on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Posion kunnan ympäris
tönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen
kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaan
tumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee kuljetuska
luston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitallisia aineita
ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana. Pilaan
tuneen maan haltijan velvollisuus on laatia jätelain (646/2011) 121 §:n mukainen
siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita maita siirrettäessä se on kuljetusten
mukana.

4.

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

5.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
tukseen soveltuvalla laitteistolla, josta on sovittava erikseen Lapin ELY
keskuksen kanssa. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, veden viemä
röintiin on pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja nouda
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tettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen otettu pilaantuneita
aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain
mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen
jätteen käsittely.
6.

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

Määräys melun torjunnasta
7.

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

Määräykset vastuuhenki löistä ja töiden aloittamisesta
8.

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

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
9.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Posion kunnan ympäristönsuojeluviran-omaiselle.
Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveys-haittaa, on ta
pauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnan-harjoittajan on
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkai lusta ja
raportoinnista
10.

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

11.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä

LAPIN ELINKEINO-, LUKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
wwwely-keskus.fi/Iappi
96101 Rovaniemi

16

1 esitetyt haitta-aineet. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorio
analyysei Ilä varmistetut tarkkailutulokset auttavat kaikilta kaivannon reunoilta ja
sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjeatvot. Kaivantoja ei saa peittää ennen
kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet ja Lapin ELY
keskukselle ja Posion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mah
dollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.
12.

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

13.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Posion
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden ku
luessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä vähintään:
O
yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
O
toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
O
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta
O
tarvittaessa määräyksessä 6 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 12 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
O
työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot.

Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisek
si. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot
haitta-ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään
huomioon alueen kaavoituksen ja käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa noudatetaan
yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta enna
kolta arvioiden aiheudu ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Kunnostustyöl
le on asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kan
nalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitel
lusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys 1).
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen
toimittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haitta
aineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
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laisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen pelifämisellä (mää
räykset 3-4).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen kunnostellavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsi
tellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneis
sa laitoksissa (määräys 5).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mah
dollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa
miseksi (määräys 7).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 8).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden anta
miseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annet
tu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 9).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnos
tuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan,
että kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin kent
tämiifauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi kai
vantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottaminen
varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
Kunnostustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
kunnostettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti
sekä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 10-13).
Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi sekä Posion kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kirkkotie 1, Po
sio. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ym
päristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain
mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Lapin ELY
keskus.

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133 §, 136 §, 190 §, 191 §ja
205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011)12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 §ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 §ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,
Valtion maksuperustelaki (150/1 992) 8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehittämis-ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017
(1554/2016).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1210 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2017 (1554/2016) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 22 tuntia eli maksu on yhteensä 1210€.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944).

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

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Oy Teboil Ab, PL 57, 01511 Vantaa
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sari.brusila@teboil.fi
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Posion kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
kirjaamo.syke@ymparisto.fi
TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tieto
järjestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
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VALITUSOSOITUS
Valitusvi ranomainen
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 juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kieen 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 vastaanoifamisesta 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 liilleet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asi
aa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on 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.haooikeus.fi
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
-
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