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Ympäristönsuojeluiajn (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen
maaperän puhdistamisesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSHENKILÖT
Puolustusvoimien logistiikkalaios, PL 69, 53541 Tampere
Porin Prikaati, Niinisalon toimipiste 1 Terhi Helkala, PL 5, 38841 NIINISALO
Puolustushallinnon rakennuslaitos 1 Teemu Hourula, Rykmentintie 7, 41 160 Tikkakoski

PUHDISTETI-AVAN ALUEEN SIJAINTI JA KIINTEISTÖN OMISTAJA
kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnukset
Kiinteistöjen omistaja

Kankaanpää
Pohjankankaantie, Pohjankankaan ampuma
radat 1 -2 ja vanha hirvirata
241 -893-7-1
Senaatti -kiinteistöt, Itsenäisyydenaukio 2,
20800 Turku

Ilmoitus koskee Pohjankankaan ampumaratojen 1-2 ja vanhan hirviradan pilaantu
neeksi luokiteltua maaperän puhdistamista ja rata-alueella tehtävien ympäristöteknis..
ten perusparannustöiden yhteydessä syntyvien maiden hyötykäyttöä rata-alueiden
rakenteissa

VALTAKIRJA
Senaatti -kiinteistöt 1 Kai Eriksson on 12.3.2015 valtuuttanut Puolustusvoimien logis
tiikkalaitoksen tekemään ilmoituksen maaperän puhdistamisesta Pohjankanka am
pumaradalla.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maape
rän pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperä. Mikäli pilaantumisen ai
heuttajaa ei saada selville tai täyttämään puhdistamisvelvollisuuttaan on alueen halti
jan laissa tarkemmin mainituissa tapauksissa puhdistettava maaperä.
Lain 136 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella, sekä puhdis
tamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisee kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi, voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoi
tus valtion valvontaviranomaiselle Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloit
tamista.
Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen,
jossa voidaan antaa tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta,
puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksien hyödyntämises sekä tarkkailusta.

VARS1NAISSUOMEN ELINKEINQ, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAT, PL 523,
20101 TURKU
@ ely-keskus.fi
WwweJykeskusfj/varsinajssuomj

2/12

ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 19.3.2015.
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAi ILMOITUKSET
Ilmoituksessa mainittujen alueiden maaperän puhdistamisesta ei ole tehty ympäris
tönsuojelulaissa tarkoitettuja hallintopäätöksiä.
PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksen liitteenä ovat seuraavat maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista
koskevat asiakirjat:
Ramboll Finland Oy, 2.3.2015. Pohjankankaan ampumarata, Porin Prikaati, Niinisalo.
Kunnostuksen yleissuunnitelma.
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 24.4.201 4. Puolustushallinnon rakennuslaitos. Nii
nisalon Pohjankankaan ampumaradat. Riskienhallintatarveselvitys.
Edellä mainittujen asiakirjojen mukaan puhdistettavan alueen käyttöä, maaperän hait
ta-ainepitoisuuksia, puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän puhdis
tamista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Ilmoituksen mukaan ampumaratatoiminta on aiheuttanut ratojen taustavallien pintamaahan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Metallipitoisuuksia on kulkeutunut myös
taustavallien ja näyttösuojien väliselle alueelle.
Puhdistettavan alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Pohjankankaan ampumaradat on otettu käyttöön 1960 -luvun puolivälissä. Hirvirata
oli käytössä 1 990 -luvulle saakka. Radoilla 1 -2 ammutaan rynnäkkökivääreillä, kivää
reillä ja pistooleilla. Laukausten vuosittainen määrä radalla vaihtelee välillä 21 0 000
350 000 ja radalla 2 välillä 60 000 150 000. Nykyisen kaltainen ampumaratatoiminta
alueella jatkuu.
-

—

Ampumaradat sijaitsevat Satakunnan maakuntakaavan mukaan puolustusvoimien
käyttöön varatulla ampuma- ja harjoitusalueella (EAH -kaavamerkintä).
Ampumaratojen lähialueet ovat metsää. Lähin asuinkäytössä oleva kiinteistö sijaitsee
noin 1 km etäisyydellä ampumaradoista.
Maaperä

Ampumaradat sijaitsevat Pohjanhankaan harjualueella, joka on osa Hämeenkangas
Hietaharjunkangas-Pohjankangas -harjuhaksoa. Harjujakso on eteläisen Suomen
suurimpia sora- ja hiekka-alueita.
Ampumaradat sijaitsevat suoalueella harjumuodostuman vieressä. Alueen pintamaa
kerrosten, jotka ovat humusta tai turvetta, paksuus on 1 4 m. Pintamaakerrosten
alapuolella on tiivis hiekkakerros, jonka jatkuu ainakin 1 0 metrin syvyyteen.
-
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Pohja- ja pintavedet
Ampumaradat sijoittuvat Harjukankaan 1-luokan pohjaVeSialueen (0221 41 3) välittö
määfl läheisyyteen. Etäisyys pohjavedefl muodostUmiSa’ reunaan on vanhalta
hirviradalta n 75 m. Pohjankankaan ja Hämeenkankaan alueella on useita vedenot
tamoita ja usvesikaiv0ja. Pohjaveden arvioidaan kulkeUtUvan ns. päävirtaUs
vyöhykkeessä pohjoisesta etelään Pohjavettä purkautuU harjumU0d0StUm reunoil
ta ympäröiville suoalueille. Pohjaveden pinta rata-alueella on 1-2 m syvyydeSsä
maanpinnasta.
.

pintavedet kulkeutUvat ampumaradoilta ratoja ympäröMin ojiin, josta vesiä kulkeutuu
mm. Mustakeitaan suoalueelle. Suolta vesiä kulkeutuu lännessä sijaitsevaan Vesinevanojaan, josta edelleen Kyynäriärveen. Kyynärjärvi sijaitsee n 6,7 km etäisyydellä
ampumarataaek länsipuolella.
Herkät kohteet
Natura 2000 -alueraja on n. 150 m etäisyydellä arnpumaratojen pohjoispuolella. Noin
500 m etäisyydellä radoilta koilliseen sijaitsee ympäristö- ja luonnonarvoiltaan erityi
sen arvokkaaksi luokiteltu Likolampi.
ympäristötutkimet
Maanäytteiden metallien kokonaiSpitoisuudet
Kivääriratojen taustavalleista otetuissa maanäytteissä todettiin lyijyn kokonaiSpitoi
suuksia, jotka ylittivät paikoin vaarallisen jätteen raja-arvon (2 500 mg/kg). Lisäksi
näytteisSä todettiin kuparin kokonaispitoisuuksia, jotka ylittivät valtioneuvoston asetuksen (214/2007) ylemmän ohjearvon (200 mglkg).
väärirat0jen ampumapaikk0j edustalta otetussa maanäytteissä kuparin kokonais
pitoiSuus ylitti ylemmän ohjearvon. iväärirat0jen kenttäalueilta otetuissa näytteissä
todettiin kuparin ja lyijyn kokonaispitoisuuksia, jotka ylittivät asetuksen aIemmat oh
jearvot.
Vanhan hirviradan taustavallista otetuissa näytteissä todettiin ylemmät ohjearvot yht
täviä hyijyn ja kuparin kokonai5Pitoi5uuk5 Hirviradan ampumaPaikka käytetyn
alueen edustan maaperässä antimonin kokonai5Pit0i55 oli yli alemman ohjearvon.
Liukoisen metallin pitoisuudet
Hirviradahta kootun maanäytteen kuparin, hyijyn ja antimonin liukoiset pitoisuudet (LiS
=1 0 1/kg) ylittivät pysyvän jätteen kaatopaikahle sijoitettavalta jätteeltä vaadittavan ra
ja-arvon. Lyijyn liukoisen aineen pitoisuus (1 1 mglkg) ylitti tavanomaisen jätteen kaa
topaikahhe sijoitettava jätteen raja-arvon (1 0 mg/kg). Lisäksi näytteen pH -arvo (pH
5,3) ahitti tavanomaisen jätteen kaatopaikahle sijoitettava jätteen pH-arv0n joka on
vähintään pH 6,0.
Ojasedimentin metallin kokonaiSPit0i5Uucet
enttinäyttei55ä (6 näyAmpumaratojen hänsipuolehla sijaitsevista ojista otetuissa 5
tettä) todettiin hyijyn ja kuparin pitoisuukSia jotka ylittivät asetuksen ylemmät ohjear
menttinäytteen hyijypitoisuus oli 2 000
vot. Rata 1 taustavahhin edestä otetun 5
enttinäytteessä ei todet
mglkg. Noin 1 1 5 m etäisyydehlä taustavalhista otetussa 5
tu enää kohonneita metahhipitoisuuksia.
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Pohjaveden metallipitoisuudet
Keväällä 2013 radan 1 länsipuolella olevasta pohjavesiputkesta (X024) otetussa poh
javesinäytteessä, ei raportin mukaan todettu pohjaveden ympäristölaatunormit ylittä
viä metallipitoisuuksia.
Suodatettujen pintavesinäytteiden metallipitoisuudet
Radan 1 taustavallin edustalta olevasta ojasta 4.7.2013 otetussa vesinäytteessä, sekä radan 2 taustavallin takana sijaitsevasta suolammesta ja suo-ojasta 4.7 ja
9.9.2013 otettujen näytteiden lyijypitoisuus ylitti Valtioneuvoston asetuksessa
(868/2010) pintaveden asetetun laatunormi (7,2 mgll). Näytteet oli suodatettu ns. liu
koisen metallipitoisuuden määrittämiseksi. Muutoin pintavesinäytteiden metallien Iiu
koiset pitoisuudet olivat alle laatunormien.
Riskinarvio
Riskienhallintatarveselvityksen mukaan alueen pintamaakerrosten alapuolinen maaperä ei johda vettä kovin hyvin. Taustavallien maa-aines on pääasiassa vettä hyvin
johtavaa, jolloin sadevedet saattavat kuljettaa hienojakeisia metalleja mukanaan.
Merkittävää lyijyn liukenemista on mahdollista tapahtua ns. happamassa ympäristäs
sä. Taustavallien takana olevan suoalueen pintavedet ovat happamia (pH 3,8 4,2).
Ampumarata-alueilla pH-arvot ovat melko neutraaleja, joten merkittävää lyijyn liuke
nemista on mahdollista tapahtua vain, jos luotikimmokkeita päätyy taustavallien taka
na olevalle suoalueelle.
-

Alueella tehtyjen tutkimustulosten mukaan korkeimmat lyijypitoisuudet määritettiin
taustavallin takana olevan suoalueen pintavesinäytteissä. Pohjavesinäytteissä ei to
dettu ympäristälaatunormeja ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.
Ratojen 1 ja 2 taustavalleihin arvioidaan kertyneen laukausmäärien perusteella 90
1 40 t lyijyä vuosien 1 965 201 2 aikana. Hirviradan osalta vastaavaa tietoa ei ole käytettävissä, mutta radan vähäisestä käytästä johtuen kokonaiskuormitus on ollut vä
häistä.
-

-

Ihmisen on mahdollista altistua haitta-aineille vain ampumapaikoilla. Ampumaradoilla
todetut haitta-ainepitoisuudet eivät aiheuta ekologista haittaa. Taustavallien maape
rän haitta-aineiden ei arvioida aiheuttava eläimille merkittävää altistumista.
Suoalueiden happamat olosuhteet saattavat paikoitellen olla suotuisia metallien liu
kenemiselle. Taustavallien maaperän pH-arvot eivät merkittävästi edistä metallien
kulkeutumista.
Pohjavesiriski
Taustavalleissa olevien haitta-aineiden kulkeutumista sadeveden mukana alapuoli
seen pohjaveteen on arvioitu laskennallisesti. Laskennan mukaan metallien kulkeu
tumisajat ovat niin pitkiä, ettei kulkeutumista vajoveden mukana pohjavesikerrokseen
asti käytännässä tapahdu. Pintavedet purkautuvat ojissa pohjavesialueesta poispäin.
Arvion mukaan ampumaratatoiminnasta ei aiheudu pohjavedelle merkittävää riskiä.
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pjntavesiriski
Ampumarataa1d pintaVeSiSsä todetuiSta liukoiSen lyijyn pitoisuuksista ei arviOida aiheuttavan sekOittumiSkertmet huomioiden, merkittävää kulrmitusta vaStaanlt
tavaSSa vesiStöSS. ArviOSSa On tarkkailuPisteeksi valittu VesiflivanOn laskeva Oja,
joka sijaitsee n. 1 ,9 km etäisyydellä ampumarataesta puolu5tuSv0im alueen
rajalla.
,

RiskitasO
P
h
0
jankankaan ampumaratOie ympäristöriSkie arvilinnissa On käytetty apuna
Suomen ympäristö 4/201 4 julkaisuSarjassa (AmpumaratOje ympäristövaikLtust
hallinta Paras käyttökelpOinen tekniikka (BAT) esitettyä pisteytYSmenettelY Pis
teytyksen mukaan ampumaradat lulkitellaan riskitasllle 1 (perustasl). Riskitasllle 1
kuuluvat radat Ovat alueita, joilla haittaaineiden kulkeutumin arvioidaan vähäiseksi
nykyisen taslisella kulrmituksella. Vaikutukset Ovat paikallisia ja vähäisiä, tosin rata
sijaitsee alueellisesti merkittävän pOhjaVe5ialuee välittömässä läheisyydessä.
—

Maaperän puhdi5tUStar’1e
Sedimentti ja pintavesinäytteissä todettiin ampumaratathimha5ta peräsin Olevia
metalleja, joten kulkeutumista tapahtuu hieman kiintlaineksen mukana ja luenneina
metalleina. Ampumaratljen vieressä Olevasta plhiavesialueesta ja ampumaratatlfr
minnasta aiheutuvasta pintamaahan ja pintavesistöihh klhdistuvasta kulrmituksesta
johtuen toiminnan vaikutuksia plhjaveteen esitetään tarkkailtavaksL Mahdollista
kuormitusta pohjaveteen pyritään vähentämään mm. kiinnittämällä huomiota pintave
sien hallintaan ja kunnostamalla vanhan hirviradan pilaantunut maaperä erillisen
suunnitelman mukaisesti. Lisäksi esitetään, että radoilla tehtäisiin Suomen ympäristö
4/201 4 julkaisusarjassa esitettyjen suositusten mukaiset suojaustlimenPiteet.
Käsiteltäväksi toimitettavat ja paikanPäällä hyödykSi käytettävät maat
Kunnostuksen yleissuunnitelm’ mukaan Pohjankankaan ampumaradlitla tullaan
vuoden 201 5 aikana toteuttamaan maaperän ja pohjaveden suojaustoimenPiteitä.
Tarkoituksena on muotoilla taustavalleja ja rakentaa iskemäklhtien alapuolelle tiivisterakenne, rakentaa taustavallien suotovesille räilyjärjestelmä muotoilla ampuma
katosten edustoja ja purkaa betonisia rakenteita.
Rakennustöiden yhteydessä syntyvä aa•ainesjäte, jossa lyijyn, antimlnin, kuparin
tai sinkin kokonaisPitlisuudet ylittävät arvon 2500 mglkg tai arseenin kokonaisPitli
suus ylittää arvon 1 000 mglkg, toimitetaan käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa ot
taa vastaa kyseistä jätettä. Muualle käsiteltäväksi toimitettavan maan määräksi arvioidaan 1 000 tonnia.
Maat, joissa lyijyn, antimlnin, kuparin, sinkin ja arseenin kokonaisPitlisuudet auttavat
edellä mainitut pitoisuusarv0t mutta ylittävät valtioneuvoston asetuksen (214/2007)
aiemmat ohjearvlt, käytetään hyödyksi radan 2 taustavalliraktssa tiivisteraken
teen päällä. Tällaisten maiden määräksi arvioidaan 6 1 00 tonnia.
Maat, joissa edellä mainittujen metallien pitoisuudet alittavat aiemmat ohjearvot, mut
ta ylittävät asetuksessa mainitut kynnysarvot, käytetään hyödyksi radan 2 ja pistolli
radan muissa valli- ja ratarakenteissa. Tällaisten maiden kokonaismääräksi arvioidaan 1 3 600 tonnia.
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M uualle käsittelyyn toimitettavan maa-ainesjätteen käsittely
Muualle käsiteltäväksi toimitettavia maita ei varastoida eikä läjitetä kaivualueiden lä
heisyydessä lukuun ottamatta laboratoriotulosten edellyttämää aikaa. Tällaisten mai
den vastaanottokelpoisuus selvitetään maiden vastaanottajan ja urakoitsijan sopimal
la tavalla.
Kuormista laaditaan asianmukaiset siirtoasiakirjat.
Urakoitsija ilmoittaa maiden vastaanottopaikat sekä toimittaa suunnitelman sijoituskelpoisuuden toteamiseen tarvittavasta menettelystä Varsinais-Suomen ELY—
keskukselle ennen maa-aineksen toimittamista.
Kunnostustyön ohjaus
Kunnostustyötä ohjaa ympäristötekninen asiantuntija, jonka tehtäviin kuuluvat mm.
kenttäanalyysit ja laboratorionäytteiden otto, pilaantuneiden maiden lajittelu, siir
toasiakirjat, maiden hyötykäytön dokumentointi sekä yhteydenpito tilaajaan ja viranomaisin.
Työn aikainen näytteenotto
Kaivettavien maiden metallipitoisuuksien seurannassa ja maiden luokittelussa käyte
tään kaivutyön aikana apuna kenttämittausmenetelmää (XRF -kenttämittari), aiempia
tutkimustuloksia sekä aistinvaraisia havaintoja.
Kaivettujen maiden metallipitoisuudet varmistetaan laboratorioon toimitettujen maanäytteiden avulla. Jokaisesta 400 500 m
:n suuruisesta kaivetusta maa-aineserästä
3
kootaan näyte, joka toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Laboratoriossa näytteistä määritetään lyijyn, antimonin, nikkelin, sinkin ja arseenin pitoisuudet.
-

Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen
Jokaista 200 300 m
:n suuruista kunnostettua kaivualuetta kohti kootaan jäännöspi
2
toisuusnäyte. Näyte kootaan yli 20 osanäytteestä, jotka otetaan kunnostetun alueen
rajapinnoista. Jäännöspitoisuusnäytteet toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi.
Laboratoriossa näytteistä määritetään lyijyn, antimonin, nikkelin, sinkin ja arseenin pi
toisuudet.
-

Kunnostuksen aikaisten ympäristöhaittojen ehkäisy
Pilaantuneen maan pölyäminen ja leviäminen estetään kaivun, kuormauksen ja kuljetuksen aikana. Muualle käsiteltäväksi toimitettavat maakuormat peitetään kuljetuksen
ajaksi huolellisesti. Liikennöintiä pilaantuneen maan päällä väitetään. Työ tehdään
päiväaikana.
Kunnostustyön aikainen pinta

—

ja pohjavesien tarkkailu

Pohjaveden laatua seurataan kunnostustyön aikana pohjaveden tarkkailuputkesta
(NiiHP1/1401X024) otettavien näytteiden avulla. Pintaveden laatua seurataan kol
mesta ojapisteestä (X044, X033 ja X041)otettavien vesinäytteiden avulla. Näytepis
teet on merkitty ilmoituksen liitteenä olevaan tutkimuspiirustukseen. Vesinäytteet otetaan ennen kunnostustyön aloitusta, heti kunnostustyön päätyttyä sekä noin 6 kuukautta niiden päättymisestä. Näytteistä määritetään antimonin, kuparin, lyijyn, nikkelin
ja sinkin liukoiset- ja kokonaispitoisuudet. sekä pH-arvot ja sähkönjohtavuusarvo.
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Varautumi nen odottamattomiin tilanteisiin
Kunnostustöistä vastaava valvoja ilmoittaa välittömästi rakennuttajalla ja viranomaisil
le, jos työn aikana ilmenee kunnostussuunnitelmasta oleellisesti poikkeavaa. Viranomaisten kanssa sovitaan m uuttuneen tilanteen vaatimista menettelytavoista. Tarvit
taessa kunnostussuunnitelmaa päivitetään.
Työsuojelu
Työsuojelusta vastaa pääurakoitsija. Työturvallisuussuunnitelmassa annetaan ohjeet
työsuojelusta.
Kirjan pito
Kunnostustyömaan valvoja kirjaa mm. tiedot pilaantuneen maan määrästä ja sijoituskohteista, kenttämittaustuloksista ja kohteessa hyötykäytetyistä maista. Puhdistetut
alueet ja näytteenottopisteet merkitään karttaan joka liitetään loppu raporttiin.
,

Muu jätteen käsittely
Pu rkubetoni hyödynnetään täyttörakenteissa vi ranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.
Pintavesien keräys
Taustavallien suotovesille rakennetaan keräilyjärjestelmä (mm . suotovesialtaita).
Loppuraportti
Kunnostustöiden päätyttyä laadittavassa raportissa esitetään m . tiedot kunnostetuista
alueista ja poistetuista maista, laboratorio- ja oleelliset kenttämittaustulokset sekä tiedot kohteeseen sijoitetusta maista. Lisäksi alueella tehdyistä toimenpiteistä laaditaan
vuosittain väliraportti.
Aikataulu
Kunnostus on tarkoitus aloittaa syyskuussa 2015 ja ne on tarkoitus saada valmiiksi
joulukuussa 201 5. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kunnostustyön aloitusilmoitukses
sa.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut viitekohdassa mainitun ilmoituksen.
ELY -keskus hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistamista koskevat menettelyt.
Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on ilmoituksessa mainitun menettelyn
lisäksi huolehdittava siitä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:
M uualle käsittelyyn toimitettava maa-ai nesjäte
1)

Ympäristönsuojelurakenteiden parannustyöstä vastaavan on selvitettävä ennen töi
den aloitusta, minne töiden yhteydessä syntyvä ja muualle käsittelyyn toimitettava
maa-ainesjäte voidaan asianmukaisesti toimittaa (YSL 136 §).
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Hyötykäyttöön suunniteitulen maiden haittaaiflePit0i5k5ien seuranta ja maiden käsittelY
Vaiti- ja ratarakenteissa hyötykäYttööfl nniteltUjefl maiden lyijyn, antimOnin, kupa
rin, sinkin ja arseenin kokoflaiSPit0iSUIet on selvitettävä laborat0ri0analYYsi avulla
ennen kuin niitä voidaan sijoittaa em. käyttöön.

2)

Näytteitä 0fl otettava ilmoituksen mukaisesti niin, että jokaista 400-500 m
3 (jokaista
enintään 1 000 t) suurista hyötykäyttöön suunniteltua maaaineserää kohti on koottava
vähintään yksi laboratorioon analysoitavaksi toimitettava näyte.
Mikäli yhdenkin edellä mainitun aineen kokonai5Pit0i5u5 näytteessä ylittää taustaval
lien tiivisterakenteen päälle sijoitettavaksi tarkoitetun maan enimmäisPit0i5t, on
näytteen edustama maa-aineserä toimitettava muualle käsiteltäväksi.
Vastaavasti muissa ratarakenteissa hyötykäyttöön suunnitellut maat on sijoitettava
taustavallien tiivisterakenteen päälle tai toimitettava muualle käsiteltäväksi, mikäli yh
denkin aineen pitoisuus ylittää ilmoituksessa mainitut alemmat ohjearvot.
Edellä mainitun lisäksi, hyötykäyttöön rkoitettujen maiden haittaainePit0i5IIdet on
selvitettävä ennen sijoittamista em . käyttöön, luotettavan kenttämittau5menetelm
avulla (YSL 1 36 §)
HyötykäyttöÖfl suunniteltulen maiden välivaraStointi
Hyötykäyttöön unniteltuja maita voidaan välivarastoida lyhytaikaisesti ampumarata
alueella vain, mikäli toimenpide on tarpeen maiden haittaainePit0i5u(5’ laborato
rioanalyyseja varten. arastoka50ja ei saa sijoittaa alueelle, joka voi joutua kosketuk
sun ampumarataa’ viereisen suon pintavesien kanssa (YSL 136 §).

3)

ilmoitukset
Varsiflai5Su0me ELY •keskukselle ja KankaanPään kaupungin yrnpäristön5u0j1fr
ranomaiselle on toimitettava ilmoitus ampumaratoja koskevien yrnpäristön5u0jel1I’a
kenteiden parannustöiden aloittamisesta (aloitusilmoitus). Vastaavasti on ilmoitettava
kun maiden siirtoon ja hyötykäyttöön liittyvät työt on saatu valmiiksi (lopetusilmoitus).

4)

Aloitusilmoituksesta on käytävä ilmi maiden siirtotöiden ohjauksessa käytettävät
henkilön (ympäri5töteknin asiantuntija) yhteystiedot. Lisäksi ilmoituksessa on oltava
töiden yhteydessä muualle käsittelyYn toimitettavien •ainesjätteefl staanottaja
yhteystiedot ja tiedot luvasta, johon maiden käsittelyoikeus perustuu (YSL 1 36 §).
Pohja- ja pintaveden laadun seuranta
ypärjstönsuojelurak

ent& parannustyöfl aikaisia vaikutuksia alueen pohja- ja pin
tavesien laatuun on seurattava ilmoituksessa mainitun rnenettely1 avulla. Näytteiden
etallipitoi5uudet on määritettävä
varten suodatetusta ja suodat
tamattomasta vesinäytteistä (YSL 1 36 §).

5)

Töiden raportointi
6)

ypäristönsuojelura
kent parannustöistä on laadittava loppuraPortti jossa on
esitettävä ilmoituksessa mainittujen ja tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi
ainakin seuraavat tiedot:
Parannustöiden kohteena olleen alueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiinteistötun
nus).
parannustöiden aloitus- ja lopetuspäivät ja työn kokonaiskestoaika.
,

-
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-

Kartta, joista selviää tarkaSti, mistä kohdiSta paraflflUSt yhteydessä paikataan
postetUt maat on poistettU postosyWdet a mistä kohdiSta IabOratoriossa anaY
nöspitoisuusn
sojdUt 1
aytt t on otettu.
ännöSP1t0jsuet a kopiot äännöSP1t01s0uS
- KaivUa1Ueet ääneefl maaneeIä
Ytt
a
n
a
Iy
Ys1t0tukta Iosta käy selville käytetYt anaIWS1met&mat la niiden
den
määritystac
tO
- Kenttämittst0sten Iuotettavuen arvioimiseksi käytettYlen maanäYtten labo
ratori0analYY
t0stse
- poistettuen maaaintO
etteen käsitte1YPajat10t (‘aitoS, osoite) ja niihin toimite
si
sä
ltämien haittaaineiden kokonai5mät
tun maan ja maiden
- TauIUkot, joihin on koottu tiedot käsitteIYPaikk0fl toimitetun in. eSjatteen mää
rästä (t) ja haittaainePit0i5k5i5ta.
- Hy0tyYtt0Ofl sijoitettujen maiden määrät, kartta tai muu kuvaUinen esitys sijoitus
alueista, sekä tiedot maiden haittaainePit0i5k5i5ta (Iaborat0ri0t05t5et ja kent
tämittaust0k5et
- Muut parannu5t0’ 1’ toteutuk5ee liittyneet asiat, sekä
- Arvio töiden toteutukseen ja iopputulokseen vaikuttaneista tekijöistä ja aMon epä
sekä esitykset jatkotoimenpiteistä
LoppuraP0ti on toimitettava ELY •keskuksehle ja Kankaanpään kaupungin ympäris
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun parannustin liittyvä
maiden siirtoon ja hyötykäyttö liittyvät työt on ilmoitettu päättyneeksi. LoPPuraP0ti
on toimitettava Varsinai5u0m ELY •keskUksen kirjaamoon (PL 523, 201 01 Turku
tai sähköisenä tiedostona kirjaamo.varsinaissuomi @ ely-ke5ku5) (YSL 1 36 §).

Muut asiat
7)

pumarat0jen
parannu5ty yhteydessä syntyvän be
tonijätteen yötykäyttöä koskeva asia on saatettava vireille valtioneuvoston asetuksen
1
•
smen0
(591/200 mukaisesti (ns. mara tu
ettely) tai hakemaa toimenPitee ympristöns6)
u0jeluln mukaista ympäristöluPaa Muussa tapauksessa betoniläte on toimi.
tettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla jo on ympäri5tPa ottaa vastaa tonijätettä
(YSL 136 §).

8)

Ampumarata
een maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustve on arvioitava koko
naan uudelleen, mikäli alueiden käyttö muuttuu ampumaratatoimintaa herkemmäksi
(esim. asuminen) tai mikäli alueelle jäävistä haittaainePitoisista maista kaikesta huoli
matta aiheutuu maaperän tai pohjaveden piiaamiskiehbon vastainen tilanne (YSL 1 36 §).

9)

ELY -keskus 1
V0 maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamatt0mn tulosten
e
5
ik
ko
jen perusteella antaa tarvittaessa maaperän puhdistamiseen liittyviä ohjeita
tai
ä
rä
y
k5iä (VSL 1 36 §).
tai

pERUSTELUT
ympäristönsu
0iea (527/201 4) 1 6 §:n mukaan maaperään ei saa jättää jätettä tai
muuta ainetta siten, että seurauksena on maaperän laadun huofl0nemen, josta voi
rvey
1
1
aiheutua mm. vaaraa tai haittaa e
de tai ympäri5te. Lain 237 §:n mukaan puhypri
5tönsu0jea jo pilaantu
distamisvelv05
so
ve
ll
et
minen on ai
aa
s
n
uuteen
heutunut 31 .i2.199 jälkeen.
llmoituksessa sitettyjen tietojen perusteella pumaratojen
teiden prannu5ty0n liittyVä maaperän puhdistamista ja •inesjätteiden käsitte
lyä koskeva asia on ratkaistu ympäristön5u0iulain 1 36 §:ssä mainitun ilmoituksen
johdosta tehtävän päätöksen perusteella. limoituksessa ja sen johdosta tehtävässä
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päätökSessä voidaan myös ratkaista uhdiStam yhteydessä kaiVetun maaaineksen hyödyntämista kaiVUa1Uee koskeva asia.
päätöksen määräykset ovat tarpeen puhdi5t05tY tavoitteita, maaainek5 hyödYn
1
Iok
tämistä, Uhdl5tU5tY0n valvontaa ja tu
0
5en arviointia varten.
Tässä päätökSessä ei ole edellä mainitusta johtuen ratkaistu ampumaratatoimintaa Uit
tyviä rakenteita tai rakennuksia, vesienkä5ittYa koskevia toimenpiteitä, tai ympäri5t
tilan seurantaa liittyviä asioita. Ne on syytä saattaa vireille a ratkaistavaksi amPumara
tatoimintaa koskevassa

Määräysk0hta perustelut
t
Rataalueiden ympäristönsuojerak
enten parannu5tY yhteydessä alueelta on
poistettava haittaainePitoisia maaaine5tteita3 jos haittaainden kokonaispitoisuudet
maaaineessa ylittävät imoituk5e55a esitetyt a tässä päätöksessä asetetut arvot. Tä
laisten ätteiden asianmukainen äsittey edellyttää, että ennen työn aloitusta on seVi
tetty laitokset, lonne jätteet voidaan toimittaa kä5iteltäv5i (määräys 1).
limoituksessa stettyjen arvioiden perusteeiia on yväk5yttäa että rataaiueiden
erikseen mainituissa rakenteissa voidaan käyttää yödyk5i haittaainepitoista maita.
Tämä kuitenkin edellyttää, että yötykäyttö tark0itettu maiden haittaainepitoisuudet on 5
elvitetty iuotettavasti ennen kuin niitä voidaan käyttää hyödyksi.
y
ty
k
äy
tt
ö
k0htei5 tarkoitettu maiden haittaainePit0i5det ylittyVät, on täl
Mikäli
si
ttely55ä noudatettava annettua ääräy5t Muussa tapauksessa
laisten maiden
haittaaineista voi uudessa sioituskohtee55a aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäri5tö
tai rveydee (määräYs 2).
HaittaainePitoist
en maiden väliVarastointia rataalueeI on vätettäV, koska pitkäai
kainen varastointi voi aiheuttaa haittaainden kulkeutumista varastokasoista muualle.
MetalliPitoisia maita ei saa varastoida alueella, ioka mahdollisesti loutuu ko5ketuk5
happamien pintaVesien kanssa, koska metallien liukoisuus muuttuu haPPamessa ympäri5tö55ä jolloin niitä voi kuikeutua haliitsemattomasti varastokasoista muualle voi
(määräys 3).
llmoituksessa mainittujen toimenpiteiden aloituksesta a päättymisestä on ilmoitettava
viran0mai5i valvontaa varten (määräys 4).
Vesien tarkkailu on tarpeen, iotta rataalueiden ympäristönsuoirakenteide paran
n
nustyön aikaisten toimenpiteiden vaikutuksia alueen pohja a pintavesissä void
aan ar
da(määräy5 5)
0
.
Valvontaviranom
io
aisen arvio töiden pputuloksesta on mahdollista antaa sen äikeen,
pu
hd
istustyön opputul0k5een a toteutukseen liittyvät tiedot ovat käytettävissä.
kun
Tästä syystä puhdistamisesta on laadittava ioppuraP0tti jossa on esitettävä valvontaa
varten ainakin räykse55ä mainitut tiedot a asiat (määräys 6).
Ilmoituksen mukaan Rata 2 nykyisen tau5taVaI päällä oleva betoniseinä a hirviradan
betoniset rakenteet puretaan Purkubetoni yödynnetään täyttörakenteissa viran0ma
sen oheistuk5en mukaisesti Betonirakentden purusta syntyVän bet0niätteen mah
dollista yötykäyttöä koskeva asia on mahdollista saattaa vireille Valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukaisesti. Mikäli yötykäyttöä ei voida ratkaista em. ilmoitusmenet
telyssä, on asia saatettava vireille ätteen laitos- a ammattim5ta sittelyä koskevan
ympäristöluP
a5na tai mahdollisesti osana ilmoituksessa mainittua vuonna 201 4 viymPäristPahak
am
pumaratatoim
reille saatettua
emu5ta. Muussa ta
taa koskevaa
.

.
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pauksessa betonijätteet on asianmukainen käsittely edellyttää, että jäte toimitetaan Iai
tokselle, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanottoon (määräys 7).
Ampumarata-alueiden maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava kokonaan uudelleen, mikäli alueen käyttötarkoitus muuttuu nykyisestä esim. asumiseen, tai
mikäli alueelle nyt jäävistä haitta-aineista, suojausrakenteista huolimatta, pitkän ajan
kuluessa aiheutuu maaperän tai pohjaveden pilaamiskiellon vastaista tilanne. Uudel
leenarviointi on tarpeen, koska alueelle on jäämässä haitta-ainepitoisia maita. Haittaaineista mahdollisesti aiheutuvat terveys- tai ympäristöhaitat tai -vaarat on arvioitava
em. tilanteissa kokonaan uudelleen, jotta mahdolliset puhdistustyöt voidaan suunnitella
ja toteuttaa asianmukaisesti (määräys 8).
Ampumarata-alueiden ympäristönsuojelurakenteiden parannustyön yhteydessä syntyvien maa-ainejätteiden käsittelyn, maaperän puhdistustyön ja puhdistustyön aikaisten
ympäristö- ja terveyshaittojen tai vaarojen torjumiseksi tai vähentämiseksi voidaan jou
tua antamaan lisäohjeita tai määräyksiä, joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu va
rautua (määräys 9).
Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (527/201 4) 1 6 §, 1 33 §, 1 35 §, 1 36 §, 226 § ja 237 §
Ympäristänsuojeluasetus (713/2014) 24 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007) 1- 6 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (1 79/201 2) 20 §, 24 § ja 33 §
Hallintolaki (434/2003) 54 58 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristäkeskuksen maksullisista suorit
teista (3/2014) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittely”.
-

-

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 .6.201 8 asti.
Jos tämän päätöksen voimassaolon aikana annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännäk
siä, on kyseisiä asetuksia tämän päätöksen estämättä noudatettava.

SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 1320 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (3/2014) elinkeino-, liikenne- ja ympäris
tökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon kohdan
‘pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely” mukaisesti.
Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 55 euroa kultakin asian käsitte
lyyn kuluvalta tunnilta.

(-L
Yksikönpäällikkö

Ylitarkastaja

Lassi Liippo,

U)

daL/k,\

Esa Wihlman
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Suoritemaksua vastaan.
Laskutusosoite

Puolustusvoimien logistiikkalaitos, PL 69, 53541
TAMPERE
Puolustushallinnon rakennuslaitos, keskusyksikkö.
8995, 00071 OSTOLASKUT

PL

Verkkolaskuosoite/OVT -tunnus:
003709888747095
Välittäjätunnus (OpusCapita Group Oy): 003710948874
Y-tunnus:
0988874-7
ALV-tunnus:
F109888747
Viite:
Hourula 1 25206-Yl 5056
Tiedoksianto
Kankaanpään kaupunki 1 ympäristönsuojeluviranomainen, PL 36, 38701 KANKAANPAA
Kankaanpään kaupunki 1 kaupunginhallitus, PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
Porin Prikaati, Niinisalon toimipiste 1 Terhi Helkala, PL 5, 38841 NIINISALO
Puolustushallinnon rakennuslaitos 1 Teemu Hourula, Rykmentintie 7, 41160 TIKKAKOSKI
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)
Yleistiedoksianto päätöksestä
Kankaanpään 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
rekisteräidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, tervey
den- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövai
kutukset ilmenevät;
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristänsuojeluviranomaisella;
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
-

-

-

-

-

LIITTEET (karttakopiot ilmoituksesta)
Ampumaratojen sijainnit
Pohjankankaan ampumarata-alueen rajaus
Kunnostettavat alueet
Muut liitteet
Valitusosoitus (VHO jp ILM)
Asiakaspalautetiedote ilmoituksen tekijälle

Kuva 1. Ampumaratojen sijainnit (kopiointilupa 579/KP/067).

Kuva 2. Pohjankankaan ampumarata-&ueen rajaus
(MML/kopiointilupa 579/KP/O67)
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Rakennetaan tausta..ja-sivUYallft
(puhtaat ta[vähäisiä pitoisuuksia
sisältävät kaivumaat)

/
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2.3.2015

Vastuulli nensuunn innelija

T. Hourula
Pvm

Piirtaja
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1510004111

Työnunero

Esa Juntunen, DI

Ninen selvennys ja koulutus
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o26O Espoo
puh. 020 755 611

Suunnittelutoimisto

1

Rakennus (nimi)
Tiedoslonini

Hankenumero ja nimi

HallInnollInen kiinteisto (nimi)

Suunninleluala ja piiruslusnumero

Rak ennus )nro)

tiimleisto )nro)

Halllnn kiinl (nro)

Kunnostettavat alueet

Piirustuksen sis’1h

Pohjankankaan ampumarata
Maaperän kunnostussuunnitelma

Piirusluslaji

Viranomaisten nerkintöjö

Rakennuskohteen nimi ja osoile
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
valittajan nimi ja kotikunta
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikkajos valituksen
laatijana onjoku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
*
postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoi
tukset valittajalle voidaan toimittaa
* päätös,
johon haetaan muutosta
*
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
*
perusteet, joilla muutosta vaaditaan

*

*

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla)
toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomai selle
*
asiamiehen valtakirja, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää
* toimitettaessa
valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

*

*

Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viime i
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköise.sti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskir
jelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.
Vaasa hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Puhelin: 0100 86360
Telekopio: 010 36 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: 8.00-16.15

(VHO päätös julkipanon jälkeen)

