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ASIA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän
ja pohjaveden puhdistamisesta / Öljysuojarahaston kohdenumero: 23600-17-1201.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen Keskitetyt
ympäristöpalvelut -yksikkö.
Pirkanmaan ELY-keskuksen Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa keskitetysti
ja valtakunnallisesti öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 15 §:ssä
tarkoitetuista asiantuntijatehtävistä sekä JASKA-hankkeen toteuttamisesta elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 7
§:n 1 momentin 11 kohdan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen työjärjestyksen nojalla.
Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä ympäristöministeriön ja öljysuojarahaston
välinen
sopimus
(sopimus
öljysuojarahaston
kunnostushankkeiden
projektinhallintapalveluiden ja hankkeiden toteuttamisen hoitamisesta Pirkanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa) määrittelee Pirkanmaan ELYkeskuksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisilmoituksen tekijäksi
JASKA- ja ESKO-kohteissa.
Ilmoitukseen on liitetty valtakirja (6.4.2019), jossa Pirkanmaan ELY-keskus
valtuutetaan
edustamaan
kiinteistön
omistajaa
pilaantuneen
maaperän
kunnostushankkeen hoitamisen edellyttämässä laajuudessa.
PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnukset

Uudenkaupungin kaupunki
Pappilankuja 1, 23600 Kalanti
895-434-7-11 ja 895-434-7-24

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut
maaperän pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperä. Mikäli pilaantumisen
aiheuttajaa ei saada selville tai täyttämään puhdistamisvelvollisuuttaan, on alueen
haltijan laissa tarkemmin mainituissa tapauksissa puhdistettava maaperä. Jollei
haltijaa voida velvoittaa puhdistustoimenpiteisiin, on kunnan puhdistettava maaperä.
Lain 136 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella, sekä
puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella, tai
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi, voidaan ryhtyä tekemällä siitä
ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin
viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen
aloittamista.
Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen,
jossa voidaan antaa tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta,
puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksien hyödyntämisestä sekä tarkkailusta.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS/YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT, PL 236,
20101 TURKU
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
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ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 25.6.2019.
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
Ilmoituksessa mainittujen kiinteistöjen maaperän puhdistamisesta ei ole tehty
ympäristönsuojelulaissa tai sitä aiemmassa ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja
toimivaltaisen viranomaisen päätöksiä.
PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksessa ja sen liitteenä olevassa suunnitelmassa (ESKO-kohdenumero 2360017-1201, Käytöstä poistettu polttoaineen jakelupiste, Pappilankuja 1, 23600
Uusikaupunki,
Kalanti,
Maaperän
ja
pohjaveden
pilaantuneisuuden
kunnostussuunnitelma, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 12.6.2019) on tiivistetysti
esitetty seuraavia puhdistettavaa aluetta koskevia tietoja:
Puhdistettavan alueen käyttö, pilaantumisen syy, kaavoitus ja naapurusto
Kohteessa on harjoitettu polttonesteiden jakelua, kauppatoimintaa, autojen purku- ja
huoltotoimintaa sekä autotarvikkeiden ja –kemikaalien myyntiä. Kiinteistöllä on ollut
myös sepänpaja. Liiketoiminta (kauppa ja sepänpaja) kohteessa on alkanut
mahdollisesti jo vuonna 1927. Polttonesteiden jakelutoimintaa on ilmeisesti myös ollut
1920-luvulta lähtien ja se on jatkunut erimuodoissa vuoteen 2005 asti. Kohteesta on
poistettu jakelumittarit ja niiden perustukset, mittarikatos, maanpäälliset säiliöt ja
betonikaukalo. Myös maanalaiset säiliöt on arvion mukaan poistettu. Historiatietojen
ja tutkimuksen perusteella kohteessa ei enää arvioida olevan polttoaineen jakeluun
liittyviä rakenteita.
Kiinteistöt ovat nykyisin asuinkäytössä. Kiinteistöllä 7-11 sijaitsee asuinrakennus
(entinen kaupparakennus) ja pajarakennus (kellarillinen myymälärakennus). Lisäksi
kiinteistöllä sijaitsee talousrakennus ja sauna. Kiinteistöllä 7-24 sijaitsee kaksi
varastorakennusta, joista toinen on kellarillinen.
Asemakaava on vuodelta 1986. Kiinteistöt sijaitsevat huoltoasemarakennusten
korttelialueella (LH). Alueella on vireillä asemakaavamuutos. Vireillä olevassa
asemakaavassa kiinteistöt ovat merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO).
Kohteen läheisyydessä on asutusta, metsää ja peltoalueita.
Maaperä
Tutkimusten perusteella perusmaa kohteessa on moreenia. Kiinteistöjen alueella
täyttökerroksen (hiekkaa ja soraa) paksuus tutkituilla alueilla vaihteli 0–2 m välillä.
Alueella todettiin laajalti kalliota.
Pohja- ja pintavedet
Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Elkkyinen 0289506) sijaitsee
kohteesta
noin
8,5
km
päässä
luoteessa.
Pohjaveden
paikallisen
kulkeutumissuunnan arvioidaan olevan karttatarkastelun ja maastonmuotojen

3/13

perusteella koilliseen. Pohjavesi kulkeutuu kallionpinnan päällä kallion muotojen
mukaisesti.
Kohteen talousvesi tulee pajarakennuksen länsipuolella olevasta kaivosta (kivistä
kasattu). Kaivovettä käytetään osittain myös juomavetenä (osittain juomavesi tuodaan
muualta).
Lähin pintavesistö (Sirppujoki) sijaitsee kohteesta noin 110 m päässä idässä.
Sadevedet imeytyvät maaperään ja salaojitusta kiinteistöllä on asuinrakennuksen
ympärillä.
Maaperän haitta-ainepitoisuudet sekä haitta-ainepitoisen maan määrä
Kohteen maaperää on tutkittu vuosina 2006 ja 2016 ottamalla kaivamalla
maanäytteitä 5 koekuopasta ja kairaamalla 21 tutkimuspisteestä. Kenttämittausten
(Petroflag ja PID) perusteella maanäytteistä tutkittiin mm. kevyiden (C5–C10),
keskiraskaiden (C10–C21) ja raskaiden (C21–C40) öljyhiilivetyjakeiden sekä BTEXyhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit), ETBE:n, MTBE:n,
TAME:n ja TAEE:n pitoisuudet. Kahdelle maanäytteelle tehtiin hiilivetyfraktiointi
(alifaattiset ja aromaattiset hiilivedyt), ja yhdestä maanäytteestä analysoitiin TOC.
Lisäksi analysoitiin kahdesta maanäytteestä PAH-yhdisteet.
Laboratorioanalyysien perusteella kohteessa todettiin mm. seuraavat haitta-aineiden
enimmäispitoisuudet:
>C10–C21
>C21–C40
Ksyleenit
PAH-summa

5400 mg/kg (S1/2–2,5 m)
13000 mg/kg (S5/0,5 m)
19 mg/kg (S3/3 m)
38 mg/kg (NP1/0–0,4)

Fraktioinnin perusteella todettiin, että maanäytteet (NP6/2-2,9 m, NP11/0-0,5 m)
sisältävät pääasiassa keskiraskaita ja raskaita alifaattisia öljyhiilivetyjakeita.
Tutkimusten yhteydessä otettiin 2 pohjavesinäytettä (vesihana- ja kaivonäyte).
Vesinäytteissä ei todettu kohonneita pitoisuuksia. Kaikki analysoidut haitta-aineet
olivat alle laboratorion käyttämän analyysin määritysrajan.
Kiinteistöllä arvioidaan olevan noin 200 m3ktr (450 tn) maa-ainesta, jossa haittaaineiden pitoisuudet ylittävät asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. Maaaineksissa arvioidaan olevan noin 1500 kg öljyä, kun laskentaperusteena käytetään
öljyhiilivetyjakeiden C10-C40 keskipitoisuutta (noin 3500 mg/kg) ja muuntokerrointa 1,5
(m3itd => t).
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Puhdistettavaksi tarkoitetun alueen maaperässä on todettu valtioneuvoston
asetuksen 214/2007 mukaisten kynnysarvojen ylittäviä öljyhiilivetyjen (C10-C40) ja
PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuuksia. Kohteen maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arviointi perustuu riskitarkasteluun, johon sisältyy mm. seuraavaa:
-

Kriittisten aineiden valinta ja niiden ominaisuudet
Kulkeutumisen ja altistuksen arviointi
Epävarmuustarkastelu

Ilmoituksessa esitetyn riskitarkastelun perusteella kohteessa on mahdollista altistua
haitta-aineille pölyn kautta esimerkiksi kaivutyön tai muun maan muokkauksen
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aikana. Riski suoran ihokosketuksen ja ruoansulatuselimistön kautta tapahtuvalle
altistumiselle on olemassa lähinnä kaivutyön tai muun maan muokkauksen aikana.
Altistumista talousveden välityksellä ei arvioida olevan, mutta haitta-aineiden
kulkeutuminen veden mukana on vähäisissä määrin mahdollista. Ulkoilmaan tai
varastorakennusten sisäilmaan haihtumista ei voida täysin sulkea pois, mutta sen ei
arvioida olevan merkittävää, vaikka sitä tapahtuisi. Asuinrakennukseen haihtumista ei
arvioida tapahtuvan.
Ilmoituksen mukaan haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-alueet on tutkimuksin
saatu rajattua riittävällä tarkkuudella kohdekiinteistöjen alueella. Öljyalan
Palvelukeskus Oy:n laatiman oppaan ”Öljyllä pilaantuneen maa-alueen
kunnostaminen” mukainen riskiluokitus kohteelle on riskiluokka 2 (maaperä (maaperä
tuntuvasti pilaantunut). Perusteena ovat maaperässä todetut haitta-ainepitoisuudet.
Tutkimusten ja riskitarkastelun perusteella kohteessa on pilaantuneen maaperän
puhdistustarve.
Maaperän puhdistaminen ja puhdistuksen tavoitetaso
Maaperän puhdistuksen tavoitteena on alentaa maaperän haitta-ainepitoisuuksia
siten, että päättyneestä polttoaineen jakelutoiminnasta aiheutuneesta maaperän
pilaantuneisuudesta johtuvia ympäristö- tai terveyshaittoja ei puhdistustyön jälkeen
esiinny. Kohteen maaperä esitetään puhdistettavaksi haitta-ainekohtaisiin asetuksen
214/2007 mukaisiin alempiin ohjearvotasoihin seuraavasti:
-

Bensiini (C5–C10)
Keskitisle (>C10–C21)
Raskaat (>C21–C40)
MTBE-TAME
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Ksyleenit (summapitoisuus)
PAH-summa
Fenantreeni
Fluoranteeni

100 mg/kg
300 mg/kg
600 mg/kg
5 mg/kg
0,2 mg/kg
5 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
30 mg/kg
5 mg/kg
5 mg/kg

Pinnoittamattomaan pintamaahan (0–1 metriä) ei jätetä kynnysarvotason ylittäviä
pitoisuuksia sisältäviä maita. Mikäli tavoitepitoisuuksiin ei joltakin osin kohtuudella
päästä, tarkastellaan jatkotoimenpiteitä erikseen laadittavan riskinarvion perusteella.
Jos pilaantuneisuus on levinnyt tiealueelle (Pappilankuja), esitetään tiealueen
kohdalla puhdistustavoitteeksi ylempiä ohjearvotasoja. Ajoradalla puhdistamista ei
kuitenkaan suoriteta, ellei riskinarviolla toisin todeta tarpeelliseksi.
Maaperän puhdistusmenetelmä ja puhdistuksen periaate
Kohteen maaperä puhdistetaan massanvaihtomenetelmän avulla. Kohteen maaperän
laadun, maaperää pilaavien haitta-aineiden koostumuksen, pilaantumisen arvioitu
enimmäislaajuus huomioiden kustannustehokkain kunnostusmenetelmä on
massanvaihto. Puhdistuksen yhteydessä kiinteistön maaperästä poistetaan
pilaantunut
maa
sekä
mahdolliset
jakelutoimintaan
liittyvät
rakenteet.
Tavoitepuhtauteen kaivettu alue täytetään pilaantumattomalla muualta tuodulla tai
kohteesta kaivetulla tiivistyskelpoisella alle tavoitepitoisuuksien olevalla maalla.
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Kaivettujen massojen joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia (pitoisuus alle
tavoitetason) ja jotka on sijoitettu kohteeseen, sijoituspaikat esitetään loppuraportissa.
Tutkimuksen perusteella pohjaveden kunnostukselle ei arvioida olevan tarvetta, mutta
siihen varaudutaan.
Maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely
Pilaantuneet maat toimitetaan valvojan määrittelemiin luvallisiin vastaanottopaikkoihin
kuormat peitettyinä. Kuormien mukana toimitetaan valvojan laatimat pilaantuneen
maan siirtoasiakirjat. Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun maa-ainesjätteen kuormien
mukana toimitetaan siirtoasiakirjat, joissa tulee esittää vaarallisen jätteen Rlausekkeet sekä jätekoodit.
Pilaantumattomat kaivettavat maat varastoidaan kiinteistöllä. Pilaantumaton
tiivistyskelpoinen maa käytetään kaivantojen täyttöön, jos ne ovat teknisesti siihen
kelpaavia.
Pilaantumattomat tiivistyskelpoiset maat käytetään ensisijaisesti kaivantojen
alustäyttöön. Jos pilaantunutta maata joudutaan väliaikaisesti varastoimaan
kiinteistöllä (esim. yön yli), kasat peitetään peitteillä.
Vesien käsittely
Kaivantoihin mahdollisesti kerääntyvä öljyllä pilaantunut vesi poistetaan kaivannoista
pumppaamalla se öljynerottimen ja tarvittaessa aktiivihiilisuodattimen kautta
maastoon tai viemäriin. Esiintyvän vesimäärän ollessa vähäinen, poistetaan se
kaivinkoneella kaivettavan maan mukana. Maastoon tai viemäriin johtamiselle
haetaan lupa ennen pumppausta. Öljyinen vesi voidaan poistaa myös imuauton
avulla.
Mahdollisesta kaivantovedestä otetaan näytteet ennen sen pumppausta ja käsittelyn
päätyttyä. Näytteistä analysoidaan C5–C40- hiilivetyjen sekä ETBE-, MTBE- ja BTEXyhdisteiden, 1,2-dikloorietaanin ja 1,2-dibromietaanin pitoisuudet.
Veden käsittelyssä mahdollisesti syntyvä öljypitoinen sakka toimitetaan
luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Laadunvalvonta ja puhdistustuloksen toteaminen
Puhdistuksen ympäristötekninen valvoja ohjaa kaivutyötä ja maiden lajittelua
työnaikaisella näytteenotolla sekä kenttäanalyyseillä ja havainnoilla. Kaivettavista
maista otetaan tarkastusnäytteitä maalajikerroksittain ja esiintyvien haitta-aineiden
sekä kaivun laajuuden mukaan.
Öljyhiilivetyjenpitoisuuksia
seurataan
työn
aikana
kenttäanalyyseillä.
Kenttäanalyyseillä puhtaaksi todettujen kaivantojen pohjista ja seinämistä otetaan
jäännöspitoisuusnäytteet, joista analysoidaan tarvittavat haitta-ainepitoisuudet
laboratoriossa. Kustakin kaivannosta otetaan vähintään kaksi näytettä. Näytteet
otetaan edustavalla tiheydellä siten, että jokaisen seinän ja pohjan osan
keskimääräinen pitoisuus tulee selvitettyä.
Laboratoriossa analysoidaan ainakin C5–C40 –öljyhiilivetyjen, BTEX-yhdisteiden,
oxygenaattien ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet.
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Puhdistustyö päättyy, kun kaikki haitta-aineita yli tavoitetason sisältävät pilaantuneet
maa-ainekset on poistettu tai muuten todetaan erillisellä riskiarviolla haitta-aineiden
laadun ja määrän olevan sellaisia, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai
terveydelle, ja kaivantoon mahdollisesti kertyneet öljyiset vedet on käsitelty. Lisäksi
alueelta on tarvittavat rakenteet poistettu ja kaivannot on täytetty tiivistäen
pilaantumattomalla kitkamaalla.
Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin
Kenttävalvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mahdollisesti löytyviä uusia haittaaineita, rakenteita tai muuta normaalista poikkeavaa. Jos tällaista löytyy, asiasta
informoidaan välittömästi tilaajaa, urakoitsijaa ja ympäristöviranomaisia.
Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu
Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään aitauksin ja varoituskyltein.
Puhdistustyömaalle laaditaan riskitarkastelu- ja laadunhallintasuunnitelma. Tiealueen
lähellä työskentelyn turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, koska kaivualue
sijaitsee tien välittömässä läheisyydessä ja esim. maa-ainesten lastaus kuormaautoon joudutaan tekemään osittain tien reuna-alueella. Ympäristötekninen valvojan
seuraa kenttäanalysaattorin avulla haihtuvien öljyhiilivetyjen pitoisuutta työmaaalueen ilmassa.
Tiedotus ja raportointi
Kunnostustyön aloitusilmoitus toimitetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle sekä Uudenkaupungin kaupungin ympäristöviranomaiselle,
kiinteistön
omistajalle
ja
pelastusviranomaisille.
Ilmoituksessa
kerrotaan
kunnostuksen aikataulu sekä vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot.
Kunnostustyömaan valvoja pitää kirjaa kohteesta kaivetuista ja pois kuljetetuista
maista, tilavuuspainosuhteista, pitoisuuksista, sijoituspaikoista ja ajankohdista.
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti, joka toimitetaan tilaajan
toimesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja
Uudenkaupungin kaupungin ympäristöviranomaiselle tiedoksi työn päättymisen
jälkeen.
Puhdistustyön aikataulu
Puhdistustyöt on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2019.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja siihen liittyvät
puhdistamista koskevat asiakirjat. ELY-keskus hyväksyy maaperän puhdistamista
koskevat menettelyt kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan
on lisäksi huolehdittava siitä, että puhdistustyössä noudatetaan seuraavia
määräyksiä:
Maaperän puhtausarvot
1)

Kiinteistöjen maaperän puhdistustyötä on jatkettava, kunnes maaperään jäävien
haitta-aineiden pitoisuudet alittavat laboratorioanalyysien perusteella seuraavat
pitoisuudet (YSL 133 §):
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Bensiini (C5–C10)
Keskitisle (>C10–C21)
Raskaat (>C21–C40)
MTBE-TAME
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Ksyleenit (summapitoisuus)
Antraseeni
Bentso(a)antraseeni
Bentso(a)pyreeni
Bentso(k)fluoranteeeni
Fenantreeni
Fluoranteeni
Naftaleeni

100 mg/kg
300 mg/kg
600 mg/kg
5 mg/kg
0,2 mg/kg
5 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
5 mg/kg
5 mg/kg
2 mg/kg
5 mg/kg
5 mg/kg
5 mg/kg
5 mg/kg

Kiinteistöjen pinnoittamattomilla alueilla maaperän ylimmän pintakerroksen haittaainepitoisuudet eivät kuitenkaan saa ylittää asetuksen mukaisia haitta-ainekohtaisia
kynnysarvoja. Maaperän ylimmällä pintakerroksella tarkoitetaan alueen maanpintaa ja
sen alla olevaa noin 1 m paksuista maakerrosta (YSL 136 §).
2)

Maaperän puhdistustyö katsotaan riittäväksi, kun jäännöspitoisuusnäytteiden
laboratoriotuloksista on vähennetty käytetyn analyysimenetelmän määritystarkkuus ja
näin saatu pitoisuus alittaa määräyksen 1 mukaisen puhtausarvon (YSL 133 §).

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
3)

Puhdistustyön
lopputulos
on
todennettava
laboratoriossa
analysoitavien
jäännöspitoisuusnäytteiden perusteella. Näytteiden tulee edustaa alueelle jäävän
maan laatua ja kerroksellisuutta.
Jäännöspitoisuusnäyte, joka voi olla edustavista osanäytteistä koottu kokoomanäyte,
saa edustaa enintään noin 100 m2 suuruista kaivualuetta. Kaivualueen pinta-alasta
huolimatta on jokaisesta maaperän puhdistamiseksi tehdystä kaivannosta otettava
vähintään viisi jäännöspitoisuusnäytettä. Kaivannon pohjalta on otettava ainakin yksi
näyte ja muut vähintään neljä jäännöspitoisuusnäytettä on otettava kaivannon
seinämistä. Mikäli kaivualueen pohjan ja seinamien yhteenlaskettu pinta-ala on alle 5
m2, on tällaisesta kaivannosta otettava vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä,
jotka edustavat kaivannon pohjaa ja seinämiä (YSL 136 §).

4)

Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin
puhtausarvoiksi asetetut haitta-aineet. Mittaustarkkuuden on oltava sellainen, että
tuloksia voidaan verrata asetettuun puhtausarvoon. Jäännöspitoisuuksien
toteamiseen käytetyt analyysitodistukset tai niiden kopiot on liitettävä puhdistustyön
loppuraporttiin (YSL 136 §).

Maa-ainesjätteiden käsittely
5)

Maaperän puhdistamiseksi toimenpidealueelta poistettavien maa-ainesjätteiden
käsittelyssä on noudatettava seuraavaa menettelyä, ellei jätteiden vastaanottoon
suunnitellun laitoksen ympäristöluvassa, tai laitoksen toiminnasta vastaava muuta
edellytä:
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Maa-ainesjäte, jossa haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa
214/2007 mainitut alemmat ohjearvot, on toimitettava laitokselle, jolla on
ympäristölupa vastaanottaa kyseisiä maa-ainesjätteitä. Kaatopaikalle sijoitettavista
maa-ainesjätteistä
on
laadittava
asetuksen
331/2013
mukaiset
kaatopaikkakelpoisuusarviot.
Maa-ainesjäte, jossa haitta-ainepitoisuudet varmasti ja luotettavasti alittavat
asetuksessa esitetyt alemmat ohjearvot voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen
täytöissä.
Kohteesta poistettava maa-ainesjäte, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät asetuksen
mukaiset kynnysarvot ja alittavat alemmat ohjearvot tulee toimittaa laitokselle, jolla on
ympäristölupa vastaanottaa kyseisiä maa-ainesjätteitä. Vaihtoehtoisesti kyseisiä maaainesjätteitä voi hyödyntää muussa paikassa, mikäli siihen on hyödyntämispaikan
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.
Kaivetut maa-ainekset, joissa maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet varmasti ja
luotettavasti alittavat asetuksen mukaiset kynnysarvot, käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa.
Jokaisesta enintään 50 m3:n suuruisesta paikaltaan poistetusta maa-aineserästä, on
selvitettävä haitta-aineiden pitoisuudet kenttämittausmenetelmien ja varmentavien
laboratorioanalyysien avulla (YSL 136 §).
6)

Ennen pilaantuneiden maiden kaivutöiden aloitusta on puhdistustyöstä vastaavan
selvitettävä, minne alueelta poistettavat maa-ainesjätteet voidaan luvallisesti toimittaa
käsiteltäväksi. Puhdistustyön aloitusilmoituksessa on oltava tiedot (laitoksen nimi,
lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt viranomainen) laitoksista, jonne maa-ainesjätteitä
kohteesta toimitetaan (YSL 136 §).

7)

Puhdistustyön aikana syntyviä jätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sille, jolla
jätelain 142 §:n mukaisen jätehuoltorekisterin mukaan on oikeus ammattimaisesti
kuljettaa kyseisiä maa-ainesjätteitä (JL 94, 142 §).

8)

Pilaantunutta maa-ainesta ja vaarallisia jätteitä sisältävistä kuormista (kuljetuksista)
on laadittava jätelain 121 §:n mukaiset siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirjassa on oltava
ainakin seuraavat tiedot:
-

jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot,
jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka,
jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista,
jätteen määrä,
jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta,
jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta
mukaan lukien tiedot vastaanotetun jätteen määrästä.

Siirtoasiakirja tai sen jäljennös
allekirjoittamisesta (JL 121 §).
9)

Raportointi

on

säilytettävä

kolmen

vuoden

ajan

sen

Jätelain 98 §:n mukainen ote jätehuoltorekisteristä sekä pilaantunutta maa-ainesta
koskeva siirtoasiakirja on oltava mukana pilaantuneen maa-ainesjätteen kuljetuksen
aikana. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille ja poliisille (JL 98 §).
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10)

Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä
ilmoituksessa mainittujen, sekä tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi
seuraavat tiedot:
-

-

Puhdistetun alueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiinteistötunnus)
Puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät sekä työn kokonaiskestoaika
Kenttämittaustulosten luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden
laboratorioanalyysitodistukset
Kaivualueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot jäännöspitoisuusnäytteiden analyysitodistuksista, joista käy selville käytetyt analyysimenetelmät ja
niiden määritystarkkuudet
Kartta (piirros), josta selviää tarkasti puhdistetun alueen rajat, kohdat, josta on
poistettu pilaantuneita maita, maa-ainesten poistosyvyydet ja näytepisteet josta
jäännöspitoisuusnäytteitä on otettu
Kartta, josta selviää paikaltaan poistettujen kiinteistölle sijoitettujen
kaivumassojen
hyödyntämisalueet
sekä
hyödynnettävien
massojen
kenttämittauksin ja laboratorioanalyysein todetut haitta-ainepitoisuudet, mikäli
massoja hyödynnetään alueella
Kohteesta poistettujen pilaantuneiden maa-ainesjätteiden käsittelypaikkatiedot
(laitos, osoite) ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haitta-aineiden
kokonaismäärät
Kaivantoihin kerääntyneen veden laatu-, määrä-, ja mahdolliset käsittely- ja
johtamistiedot
Kaatopaikalle toimitetun maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoisuustestien tulokset,
tai muu arvio jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta
Arvio puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneista tekijöistä ja
arvion epävarmuustekijät sekä esitykset jatkotoimenpiteistä

Loppuraportit ja muut tässä päätöksessä määrätyt ilmoitukset on toimitettava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 236, 20101 Turku), tai sähköisenä
tiedostona osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Loppuraportti on
toimitettava ELY-keskukselle tarkastettavaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun
puhdistustyöt ovat päättyneet. Raportti ja ilmoitukset on lisäksi toimitettava tiedoksi
Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 136 §).
Muut määräykset
11)

Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on voimassa oleva
ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus tai kokemus
usean vastaavan puhdistusmenetelmän ohjauksesta. Asiantuntijan on ohjattava
puhdistustyötä toimenpidealueella aina kun pilaantuneita maita kaivetaan tai
toimitetaan muualle käsiteltäviksi (YSL 209 §).

12)

Mikäli kaivantoihin kertyy puhdistuksen aikana kaivutyötä haittaava määrä vettä ja sitä
on tarpeen johtaa viemäriin tai ympäristöön (esim. ojaan), on veden haittaainepitoisuudet selvitettävä laboratorioanalyysein ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
Veden käsittelytarpeesta ja sen johtamisesta ympäristöön tulee sopia
Uudenkaupungin
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen
kanssa.
Jätevesiviemäriin johtamisesta tulee sopia kunnan viemäriverkostoa hallinnoivan
tahon kanssa.
Imuautolla poistettu öljyinen vesi tulee toimittaa laitokselle, jolla on ympäristölupa
vastaanottaa öljyistä vettä. Laitokselle toimitettavan veden laatuvaatimuksista on
sovittava vastaanottavan laitoksen kanssa (YSL 136 §).
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13)

Maaperän puhdistustyön aloituksesta ja puhdistustyön päättymisestä sekä työn
aikaisista puhdistustyötä koskevista muutoksista on ilmoitettava ELY-keskukselle,
Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle
(YSL 136 §).

14)

ELY-keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien tulosten
tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän tai pohjaveden puhdistamiseen
liittyviä ohjeita tai määräyksiä (YSL 136 §).

PERUSTELUT
Ilmoituksessa esitetyn perusteella maaperän puhdistamista ja maa-ainesjätteiden
käsittelyä koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelulain 136 §:ssä mainitun
ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella. Päätöksessä voidaan lain 136
§:n mukaan ratkaista myös puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen
hyödyntämistä kaivualueella koskeva asia.
Päätöksen määräykset ovat tarpeen mm. puhdistustyön tavoitteita, maa-aineksen
hyödyntämistä, puhdistustyön valvontaa ja lopputuloksen arviointia varten.
Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava siihen
tilaan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle. Ilmoituksessa esitetyn riskitarkastelun mukaan haitta-aineille voi altistua
pölyn kautta, josta syystä kiinteistöillä on tarpeen tehdä maaperän
puhdistamistoimenpiteitä. ELY-keskus katsoo, että ympäristönsuojelulain 133 §:n
mukainen vaatimus täyttyy, kun kiinteistöjen maaperästä poistetaan maat, joiden
haitta-aineiden pitoisuus ylittää asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot.
Em. puhtaustasoa pidetään yleensä riittävänä asuinkäytössä olevilla alueilla.
Maaperän puhtaudelle ei ole asetettu polyaromaattisten yhdisteiden (PAHyhdisteiden) summapitoisuuteen perustuvaa arvoa. Summapitoisuutta ei ole syytä
hyväksyä puhtausarvoksi, koska summapitoisuusarvon ja yhdistekohtaisten arvojen
hyväksyminen samanaikaisesti puhtausarvoksi aiheuttaa tulkintoja siitä, kummalla
arvolla riittävä puhtaus varmistetaan.
Pinnoittamattomilla alueilla on kestävän kunnostuksen periaatteiden mukaista
(Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014), että pintamaiden puhtausarvoksi asetetaan
asetuksen mukaiset kynnysarvot. Menettelyllä varmistetaan, että kyseisillä alueilla
kiinteistöjen pintamaakerroksia (0–1 m) voidaan rajoituksetta käyttää jatkossa.
Syvempiä maakerroksia koskee kuitenkin maa-ainesten käyttörajoitus, siltä osin, kun
asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot ylittyvät maaperässä (määräys 1).
Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoitujen haitallisten aineiden määritystarkkuus on
tiedettävä, jotta analysoituja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin
puhtausarvoihin (määräys 2).
Puhdistetulta
alueelta
tulee
ottaa
riittävä
ja
edustava
määrä
jäännöspitoisuusnäytteitä, jotta puhdistustyön lopputulos voidaan arvioida (määräys
3).
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Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet on määritettävä laboratorioanalyysien avulla, jotta puhtausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuusarvot
voidaan arvioida luotettavasti (määräys 4).
Maa-ainesjätteiden ja jätteitä sisältävän maa-aineksen asianmukaisen käsittelyn ja
sijoituksen varmistamiseksi on annettu määräyksiä, jotta kyseisistä toiminnoista ei
aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumista puhdistettavassa
kohteessa tai uudessa sijoituskohteessa (määräys 5).
Maa-ainesjätteen toimittamisesta on sovittava jätteen vastaanottajan kanssa hyvissä
ajoin ennen kaivutöiden aloittamista, jotta voidaan sopia esim. jätteen
vastaanottokelpoisuuteen tarvittavista tiedoista. Laitosten tiedot on esitettävä
puhdistustyön aloitusilmoituksessa viranomaisvalvontaa varten (määräys 6).
Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätehuolto-rekisteriin
merkitsemisen perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä (määräys 7).
Siirtoasiakirjat ovat tarpeen viranomaisvalvontaa ja maa-ainesjätteen vastaanottajan
toimenpiteitä varten (määräys 8).
Ote jätehuoltorekisteristä ja siirtoasiakirja on pidettävä mukana kuljetuksen aikana
viranomaisvalvontaa varten (määräys 9).
Puhdistustyön loppuraporttiin tulee kerätä puhdistuksen kannalta oleelliset tiedot, jotta
puhdistustyön lopputulos voidaan arvioida. Raportissa on valvontaa varten esitettävä
ainakin määräyksessä mainitut tiedot ja asiat. (määräys 10).
Jotta puhdistustyö toteutetaan luotettavasti, tulee työtä ohjaavalla henkilöllä olla
voimassa oleva ympäristönäytteenottajan pätevyystodistus tai riittävä kokemus
käytössä olevan puhdistusmenetelmän ohjauksesta. Puhdistustyötä ohjaavan
henkilön on oltava paikalla, kun pilaantuneeksi todettuja maita kaivetaan tai
poistetaan työmaa-alueelta, jotta hän voi mm. merkitä kuormakohtaisiin
siirtoasiakirjoihin tiedot poistettavan maa-aineksen haitta-aineista (määräys 11).
Kaivantoihin mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee toimittaa
asianmukaiseen käsittelyyn tai esikäsitellä siten, että se ei vaikeuta
jätevedenpuhdistamon toimintaa tai aiheuta vaaraa tai haittaa vesiympäristölle
(määräys 12).
Puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja puhdistustyötä koskevista muutoksista
on
ilmoitettava
ELY-keskukselle
ja
Uudenkaupungin
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle viranomaisvalvontaa varten. Kiinteistön omistajaa
on tiedotettava asiasta, jotta puhdistustöiden toteutus voidaan ottaa huomioon
kiinteistön käytössä (määräys 13).
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista
huolimatta ole voitu varautua. Tästä syystä on tarpeen, että viranomainen voi antaa
puhdistustyöhön liittyviä työnaikaisia ohjeita tai määräyksiä (määräys 14).
Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16, 17, 133, 135, 136, 139, 226 ja 237 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24–26 §
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Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007) 1–6 §
Jätelaki (646/2011) 5, 13, 29, 31, 94, 98,121 ja 142 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 20, 24 ja 33 §
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013
Hallintolaki (434/2003) 54–58 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2019 (1372/2018) 3 ja 6 §
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 31.12.2023 asti.

SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ilmoituksen käsittelymaksu 1 265 euroa.
Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan
maksutaulukon kohdan "pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän
ilmoituksen käsittely" mukaisesti. Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu
on 55 euroa kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta.
Päätöksen valvontatoimista (esim. valvontakäynnit kohteessa, puhdistustyön
loppuraportin tarkastaminen) peritään maksutaulukon kohdan ”valvontatoimet, jotka
ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamisesta tehdyn päätöksen johdosta” mukainen maksu. Maksu määräytyy
valvontaan käytetyn työajan mukaisesti. Valvontatoimia koskeva lasku voidaan
lähettää loppuraportista annetun lausunnon jälkeen.
Ilmoituksen käsittelyä ja päätöksen valvontatoimia koskevat laskut lähetetään
ilmoituksen
tekijälle
erikseen
Valtion
talousja
henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta.
Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Fredrik Klingstedt ja ratkaissut yksikön päällikkö
Lassi Liippo. Päätös on hyväksytty sähköisesti, mistä merkintä asiakirjan viimeisellä
sivulla.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä on tiedotettava siten kuin
ympäristönsuojelulain 84 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen antamisesta ja 85
§:ssä päätöksestä tiedottamisesta.
Päätös

Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen Keskitetyt
ympäristöpalvelut -yksikkö

Laskutusosoite
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
OVT-tunnus 00372296962115
OpusCapita Solutions Group Oy:n välittäjätunnus: E204503
Y-tunnus: 2296962-1
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Maksun viite: Ilmoituksen liitteenä olevan laskutusosoitteen (17-1201 Uusikaupunki)
mukaisesti.
Tiedoksianto
Uudenkaupungin kaupunki / kaupunginhallitus (kirjaamo@uusikaupunki.fi)
Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
(kirjaamo@uusikaupunki.fi)
Kiinteistön omistaja
Yleistiedoksianto päätöksestä
Uudenkaupungin kaupungin ilmoitustaulu
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta. Valitusoikeus tähän päätökseen on:
-

sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea:
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen,
ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät;
toiminnan
sijaintikunnan
ja
vaikutusalueen
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella;
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusosoitus on liitteenä.
LIITTEET Sijaintikartta (kopio ilmoituksesta)
Ilmakuva (kopio ilmoituksesta)
Näytteidenottopisteet (kopiot ilmoituksesta)
Valitusosoitus (VHO JP ILM)
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