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Ilmoituksessa on esitetty seuraavat maaperän puhdistamista koskevat asiat:
1 ) Vaatetuskorjaamorakennusten välissä sijaitsevien maanalaisten liuotinsäiliöiden
ympärillä olevan maaperän puhdistaminen massanvaihtomenetelmällä.
2) Vaatetuskorjaamo, alueella olevan haitta-ainepitoisen pohjaveden käsit elyä kos
keva menettely.
3) Pohjaveden tarkkailuohjelma, jolla on tarkoitus korvata Honkalan pohjavesialuetta,
vaatetuskorjaamon aluetta ja pumppauksen seurantaa koskevat tarkkailut.
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sen ja tekee sen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan jär
jestämisestä ja valvonnasta.
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Ilmoituksessa ja sen liitteenä olevassa maaperän kunnostuksen yleissuunnitelmassa
(Ramboll Finland Oy, 7.6.2012) mainitut alueen käyttöä, maaperän haittaainepitoisuuksia, maaperän puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän
puhdistamista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:
Vaatetuskorjaamon maaperän aiemmat pu hdistustoimenpiteet
Vaatetuskorjaamon klooratuilla liuottimilla pilaantunutta maaperää on kunnostettu
huokosilmamenetelmän avulla vuodesta 1999. Menetelmän toimivuutta on tehostettu
alentamalla pohjavedenpintaa kunnostettavalla alueella. Aktiiviset kunnostustoimen
piteet pohjaveden pumppausta lukuun ottamatta on keskeytetty 28.9.201 1 Vaatetus
korjaamon maaperästä ja pohjavedestä on poistettu n. 1 6500 kg liuotinaineita.
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Ilmoituksen mukaan vaatetuskorjaamon alueen maaperään ja pohjaveteen on pääs
syt kloorattuja luottimia pitkäaikaisen pesulatöiminnan seurauksena 1960- ja 1970luvuilla. Pilaantumista ovat voineet aiheuttaa alueella sijaitsevien maanalaisten liuo
tinainesäiliöiden ylitäytöt tai putkistojen vuodot. Yksittäisistä vahinkotapahtumista ei
ilmoittajalla ole tietoa.
Puhdistettavan alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Ilmoitus koskee maanalaisten liotinainesäiliöicen aluetta, joka sijaitsee vaatetuskor
jaamorakennusten välissä. Maanalaiset säiliöt on tarkoitus poistaa paikaltaan ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
Puhdistettava alue sijaitsee maakuntakaavan mukaan puolustusvoimien käyttöön
osoitetulla alueella (EP -kaavamerkintä). Puhdistettavan alueen lähellä olevat raken
nukset ovat puolustusvoimien käytössä. Lähin asuinkäytössä oleva rakennus sijaitsee
yli 0,5 km etäisyydellä puhdistettavasta alueesta.
Maaperä
Puhdistettavan

alueen maaperä on hienoa ja sittistä hiekkaa.

Pohja- ja pintavedet
Puhdistettava alue sijaitsee yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitel
lulle pohjavesialueella (Honkala 0278301 ). Kohonneita liuotinainepitoisuuksia on il
moituksen mukaan havaittu lähes koko pohjavesialueella. Pohjavesialueella sijaitse
va Honkalan vedenottamo ja yksityiskaivot on poistettu käytöstä. Pohjaveden pinta on
vaatetuskorjaamon alueella 3-5 m syvyydessä maanpinnasta. Pohjaveden päävir
taussuunta on vaatetuskorjaamon alueelta lounaaseen kohti Pyhäjärveä.
Vaatetuskorjaamon piha-alue on asfaltoitu. Sadevedet kerääntyvät asfaltoiduilta alu
eilta sadevesiviemäreihin, jotka purkautuvat avo-ojiin. Säkylän Pyhäjärvi sijaitsee n.
2,5 km etäisyydellä puhdistettavasta alueesta.
Maaperän haitta-ainepitoisuudet ja pilaantuneen maan määrä
Yleissuunnitelman mukaan liuotinainesäiliöiden läheisyydestä otetuissa maanäytteis
sä ei ole havaittu luotinpitoisuuksia. Säiliöiden alapuolella olevassa maaperässä voi
olla luotinaineita. Liuotinainepitoisen maan määrä ja liuotinpitoisuudet tarkentuvat säi
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liöiden postotyön yhteydessä tehtävien kenttämittausten ja Iaboratorioanalyysien pe
rusteella.
Pohjaveden laatu
Yleissuunnitelman mukaan vaatetuskorjaamon alueella olevassa pohjavedessä on
todettu kohonneita tri- ja tetrakloorieteenipitoisuuksia.
Maaperän puhdistustarpeen arviointi
Yleissuunnitelman mukaan käytöstä poistetut maanalaiset liuotinainesäiliöt tullaan
poistamaan, jotta niistä aiheutuva riski saadaan poistettua. Suunnitelman mukaan
maaperässä olevat säiliöt voivat ruostua puhki ja aiheuttaa vaaraa alueella liikkuville.
Säiliöiden poistotyön yhteydessä voidaan tarkastaa säiliöitä ympäröivän maaperän
mahdolliset liuotinainepitoisuudet.
Maaperän pu hdistustavoitteet ja -periaatteet
Säiliöiden poistotyön yhteydessä maata poistetaan säiliöiden pohjan tasolle saakka,
mikäli se on mahdollista viereisen rakennuksen perustuksia vaarantamatta.
Säiliöalueen maaperän kunnostukselle ei suunnitelman mukaan ole tarvetta asettaa
numeerisia puhtaustavoitteita, koska viereisen vaatetuskorjaamorakennuksen alapuo
lelle jää edelleen liuotinpitoisia maita. Massanvaihtotyö voidaan toteuttaa vain siinä
laajuudessa kun se on mahdollist viereisten rakennusten perustuksia vaarantamatta.
Pohjavesiriskien hallitsemiseksi eitetään, että pohjaveden pumppausta jatketaan.
Maa-ainesten käsittely
Säiliökaivannosta poistetut maat siirretään välivarastoaumoihin vaatetuskorjaamon
vieressä olevalla asfaltoidulle alueelle. Maat luokitellaan kenttämittarin (fotoionisaatto
ri) avulla haihtuvien hiilivetypitoisuuksien perusteella neljään aumaan.
Maat, joissa haihtuvien hiilivetyjen pitoisuus on kenttämittarimittausten perusteella al
le 2 ppm, sijoitetaan puhtaiden miden aumaan. Maat, joissa pitoisuus on välillä 2-20
ppm, sijoitetaan lievästi pilaantuniden maiden 1 -aumaan. Maat, joissa pitoisuus on
välillä 20-100 ppm, sijoitetaan lievästi pilaantuneiden maiden 2 -aumaan. Maat, joissa
pitoisuus on yli 100 ppm, sijoitetaan voimakkaammin pilaantuneen maan aumaan.
Aumoista kootaan noin 20 osanäytteen kokoomanäyte, joista analysoidaan laborato
riossa kloorattujen alifaattisten yhdisteiden pitoisuudet. Laboratorioon toimitettava
näyte edustaa 100-200 tn suuruista maa-aineserää.
Rakennuskelpoiset maat palautetaan kaivantoon, mikäli niiden haitta-ainepitoisuudet
eivät yhtä laboratorioanalyysien perusteella seuraavia pitoisuusarvoja:
Haitta-aine
Dikloorimetaani
Dikloorieteenit
Trikloorieteenit

Pitoisuus (mg/kg)
0,45
0,18
0,17

Haitta-aine
Tetrakloorieteenit
Vinyylikloridi

Pitoisuus (mg/kg)
0,39
0,015

Maat, joissa haitta-ainepitoisuudet ylittävät em. arvot, toimitetaan laitokselle, jolla on
lupa ottaa vastaa ko. aineilla pilaantunutta maata.
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Kunnostustyön ohjaus
Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo ympäristötekninen asiantuntija, jonka tehtäviin kuuluvat mm. kenttäanalyysit, maiden luokittelu ja näytteiden otto.
Kunnostuksen lopputuloksen toteaminen
Kaivualueelle jäävän maan haitta-aineiden jäännöspitoisuudet määritetään laboratori
ossa vähintään kahdesta näytteestä. Näytteet otetaan ainakin kaivannon pohjalta ja
seinämistä.
Muu jätteiden käsittely
Tyhjennetyt ja kaasuvapaiksi tehdyt liuotinainesäiliöt toimitetaan romutettavaksi ja
hyötykäyttöön. Kaivualueelta poistetut asfaltit toimitetaan hyötykäyttöön.
Työsuojelu
Työsuojelusta kunnostusalueella vastaa työhön valittava pääurakoitsija.
Ympäristöhaittojen ehkäisy ku nnostustyön aikana
Muualle käsiteltäväksi toimitettavat maakuormat peitetään varuskunta-alueen ulkopuolella kuljetusten ajaksi. Maat ovat välivarastossa vain aumoista koottujen näyttei
den laboratorioanalysointiin tarvittavan ajan (3-5 vrk). Vcimakkaasti pilaantuneeksi
luol4iteltujen maiden välivarastoaumat peitetään. Kunnotustöitä tehdään päiväai
kaah.
Kirjanpito
Kunnostustyömaan valvoja pitää kunnostuksen aikana kirjaa, johon merkitään mm.
tiedot alueelta poistetuista maista ja sijoituskohteista.
Loppuraportti
Kunhostustöiden päätyttyä tehdään raportti, jossa esitetän mm. yhteenveto poiste
tuista maista, laboratorioanalyysien tulokset, ELY -keskuksen päätös ja mahdolliset
viranomaiskatselmusten muistiot. Raportti toimitetaan Varsinais-Suomen ELY
keskukseen.

Aloitusilmoitus
Puhdistustyön aloituksesta ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen töiden aloitusta Var
sinais-Suomen ELY -keskukselle ja Pyhäjärviseudun ympäristötoimistolle. Aloitusil
moituksessa on tiedot kunnostustyön aloitusajasta, kunnostustyön valvoja ja maiden
vastaanottoon suunniteltujen laitosten yhteystiedot.
Puhdistustyön aikataulu
Säiliöalueen maaperä on tarkoitus kunnostaa syksyn 2012 aikana.
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Pohjaveden käsittelY
Ilmoituksen liitteenä on
pilaantuneen pohjaVeden pumpPausta ja
käsittelYä koskeva yIeissuunflitma (RamboII Finland Oy, 7.6.2012). Suunnitelma on
lyhyesti esitettynä seuraava:
Vaatetuskorjaamon viereen rakennetaan vaatetuskorjaam
on pilaantuneen pohjave
pu
pu
hd
Pu
hd
istamista varten
den
istuslaitos.
hdistettu vesi varastoidaan laitoksen visij
va
Pu
oitettavaan
rast05äiliÖ
reen
hdistettua vettä tullaan käyttämään ensisijai
yhteydessä olevan pesulan prose55iVete Puhdistettua
sesti
vettä tullaan toissilaisesti johtamaan huleVe5iviema kautta maastoon.
Pohjaveden otto tulee tapahtumaan yhdestä siiviläputkikaivosta UI 1 (sisähalkaisija
1 25 mm), joka asennetaan
viereen sen eteläPuolee.
Siiviläputkikaivosta vesi johdetaan vedenPuhdistu5la
it0k5een jossa vedestä poiste
taan liuottimet, rauta ja mangaani. Puhdistettu vesi johdetaan varast05äilin, jonka
varastotilavuus on 60 m
. Varast05äiliÖ5t vesi johdetaan pesulaan prosessivedeksi
3
tai huleve5iviem kautta avo-ojaan.
sittelyn tavoitteena on, ettei puhdistetun veden triklo0riete ja tetrakl00rie
e
tee
yhteispitoisuus yhtä arvoa 0,01 mgIl. Lisäksi puhdistetun veden rautaPitoisuus on alle
0,2 mgll ja angaanipit0i5S enintään 0,05 mgIl.
pumppausteho mitoitetaan arkipäiVi5fl pesulan veden tarpeen mukaan niin, ettei va
rastosäilÖ55 olevaa puhdistettua vettä tarvitse johtaa viemäriin. Muin aikoina pum
pattava vesimärä säädetääfl sellaiseksi, että laitoksella puhdistettu vei voidaan joh
taa viemärin kautta avoojaan.
Siiviläkaivoofl asennetaan pumpPu jonka käyntiä ohjataan niin, että pumpattavan ve
den määrä vaihtelee välillä 3-8 m
/h. VesienkäsittelYprosessi mitoitetaan maksimi
3
tuotolle, joka on 3
8h
/
m
.
Pesulan prosesSivesitarpeesta johtuen pumpattava pohjaVesimä on noin 120
/vrk. Suunnitelman mukaan noin 100 m
3
m
/vrk pumppau5teh0 pohjavedenPta
3
pilaantuneeksi todetulla alueella ja phjaVeden vir
laskee 1 -2 m
taus suuntautuu pilaantuneelta alueelta pumppau5ka0l
rakoitsija vastaa siitä, että veden laatu täyttää joka tilanteessa puhdistustavoi
tteeft
rakoit5ija esittää veden laadun seurantasuuntelm
an VarsinaisSuomen ELY
keskukselle ennen pumppauk5’ aloitusta.
Pohjaveden pumpPausta jatketaan niin kauan kun pesula tarvitsee pohjavettä. Mikäli
pesulan tarve käyttää vettä loppuu, tai pohjavettä ei pesulassa voida käyttää veden
laadun johdo5ta arvioidaan pumppauksen tarve tulosten perustella uudelleen.
Pumppausta koskevista muutoksista tehdään esitys ELY keskuksen yväksytäväk5L
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Pohjaveden laadun tarkkailu
Ilmoituksen liitteenä on pohjaveden tarkkailuohjelma (Ramboll Finland Oy, 8.6.2012),
jonka on tarkoitus korvata aiemmat Honkalan pohjavesialuetta, vaatetuskorjaamon
aluetta ja pohjaveden pumppausta koskevat tarkkailut. Ohjelma on lyhyesti esitettynä
seuraava:
Pohjaveden laatua on tarkoitus seurata seuraavista näytepisteistä: pumppauskaivo
(Uli), pohjaveden havaintoputket HP2, HP3, HP4, HP 1100, yksityiskaivot nro 11,
31, 34, Kuivansillan lähde (Hp 80), Kotirannan lähtde (Hp 91) ja Honkalan vedenot
tamo. Näytepisteet on merkitty tarkkailuohjelman havaintopistekarttaan.
Näytepisteitä otetuista vesinäytteistä määritetään laboratoriossa akkreditoidulla menetelmällä seuraavat halogenoidut hiilivedyt: dikloorimetaani, vinyylikloridi, 1,1
dikloorieteeni, cis-1 ,2-dikloorieteeni, trans-1 ,2-dikloorieteeni, trikloorieteeni ja tetra
kloorieteeni.

—

Jokaisesta näytepisteestä otettaisiin enimmäiset ohjelman mukaiset vesinäytteet
vuonna 2015 loka-marraskuussa, jonka jälkeen näytteenotto toistettaisiin kolmen
vuoden välein. Vuonna 2012 näytteet otetaan aiemmin sovittujen menettelyjen mu
kaisesti.
Pumppauskaivosta (Uli) sekä havaintoputkista HP4 ja HP 1100 näytteet otetaan
vuosittain loka-marraskuun aikana. Pumppauskaivosta pumpatusta vedestä otetaan
tämän ohjelman mukaisesti näytteet ennei ja jälkeen veden puhdistusta.
Pohjaveden tarkkailusta laaditaan vuosirportti, jossa esitetään tarkkailutulokset ja
tarkkailuohjelmaa koskevat m uutosesitykset. Raportti toimitetaan tarkkailuvuotta seu
raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä vaatetuskorjaamon vuosiraportin yh
teydessä Varsinais-Suomen ELY -keskukselle ja Pyhäjärviseudun ympäristötoimistol
le.
Edellä mainitun lisäksi pumppauskaivon veden laatua seurataan veden käsittelystä
vastaavan toimesta. Tästä tarkkailusta laaditaan erillinen suunnitelma pohjaveden
kunnostamista koskevan suunnitelman m kaisesti.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 18.6.2012 ilmoittanut Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (Pyhäjärviseudun ympäristönsuojelutoimisto) maaperän puhdis
tamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta ja varannut tälle mahdollisuuden antaa asi
asta lausunto.
Pyhäjärviseudun ympäristönsuojelulautakunta on 28.8.2012 pitämässään kokouksessa
1 32) todennut, että ilmoituksen mukainen käytöstä poistettujen säiliöiden poistami
nen ja pilaantuneen maa-aineksen poistaminen säiliöiden ympäriltä on tarkoituksen
mukaista. Myös pumpatun veden käyttö pesulassa on tarkoituksenmukaista. Lauta
kunnan mielestä mahdollisimman suuri osa saatavissa olevaa pilaantunutta ainesta on
poistettava. Pilaantuneen Honkalan pohjavesialueen tarkkailua on tarpeen jatkaa vä
hintään yhtä laajasti kuin tähänkin asti.

(
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VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LiIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut Länsi-Suomen Huoltorykmentin
3.7.2012 vireille tulleen ilmoituksen, jossa on esitetty seuraavat asiat:
1)
2)
3)

Vaatetuskorjaamorakennusten välissä sijaitsevien maanalaisten liuotinsäiliöiden
ympärillä olevan maaperän puhdistaminen massanvaihtomenetelmällä
Vaatetuskorjaamon alueella olevan haitta-ainepitoisen pohjaveden käsittelyä
koskeva menettely.
Pohjaveden tarkkailuohjelma, jolla on tarkoitus korvata Honkalan pohjavesialu
etta, vaatetuskorjaamon aluetta ja pumppauksen seurantaa koskevat tarkkailut.

ELY —keskus hyväksyy ilmoituksessa esitetyt asiat seuraavin määräyksin:
Maaperän puhtausarvot ja niiden toteaminen
1)

Maaperän puhdistustöitä on jatkettava maanalaisten liuotinainesäiliöiden ympäristös
sä kaivutyönä kunnes toimenpidealueen maaperään äävien haitallisten aineiden pi
toisuudet eivät yhtä kunnostuksen yleissuunnitelmassa kaivantoon palautettaville
maille esitettyjä pitoisuusarvoja, mikäli kaivutyö tässä laajuudessa on mahdollista ra
kennuksia vaarantamatta. Muussa tapauksessa liuotinainesäiliöiden maaperän puhdistamisessa on noudatettava ilmoituksessa esitettyä ja tässä päätöksessä hyväksyt
tyä menettelyä (YSL 78 §).

2)

Maaperän puhdistustyön lopputulos on todettava kaiualueelle jäävästä maaperästä
otettavien jäännöspitoisuusnäytteiden avulla.
Jäännöspitoisuusnäyte, joka saa olla enintään viidestä osanäytteestä koottu kokoo
manäyte, saa edustaa enintään n. 100 m
:n suuruista kaivualuetta. Näytteen on edus
2
tettava mahdollisimman hyvin alueelle jäävän maan laatua ja kerroksellisuutta.
Kaivualueen pinta-alasta huolimatta on maaperän puhdistamiseksi tehdystä kaivan
nosta otettava ainakin viisi jäännöspitoisuusnäYtettä. Kaivannon pohjalta on otettava
ainakin yksi näyte ja muut vähintään neljä näytettä on otettava kaivannon seinämistä.
Jokaisesta jäännöspitoisuusnäytteestä on määritettvä ainakin seuraavat halo
genoidut hiilivedyt: dikloorimetaani, dikloorieteenit, trikloorieteeni, tetrakloorieteeni ja
vinyylikloridi (YSL 78 §).

Maa-ainesjätteidefl luokittelu ja käsittely
3)

Maaperän puhdistamiseksi kaivualueelta poistettava haitta-ainepitoinen maaainesjäte on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on ympäristönsuojelulaissa
tarkoittama lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. Muualle toimitettava maa-ainesjätteen
luokittelussa on noudatettava vastaanottavan laitoksen antamia ohjeita (YSL 78 §).

4)

Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava siitä, että ennen puhdistustyön aloitusta on selvitetty, minne alueelta poistettavat maa-ainesjätteet voidaan
luvallisesti toimittaa. Asian selvittämiseksi on oltava yhteydessä jätteiden vastaanot
toon suunnitellun laitoksen hoitajaan. Maaperän puhdistustyön aloitusilmoituksessa
on oltava maa-ainesjätteiden vastaanottoon tarkoitettuja laitoksia koskevat tiedot (lai
toksen nimi, lupatiedot tai muu jätteen vastaanottoa koskeva ratkaisu, päätöksen teh
nyt viranomainen) (JL 6 §).

8/14

Muut määräykset
5)

Maaperän kaivutyöfl aloituksesta ja päättymiSeStä on ilmoitettaVa ELY -keskUkSelle ja
Säkylän kunnan
. AloitusilmOituksessa on oltava kaialo
ma
käs
itusPäivämää
ittelylaitoksia koskevat tiedot ja
aaines1ätteid
vutyön
puhdistustYön ohjaukseSta vastaavan henkilön yhteystiedot. PuhdistustYön aikana
muuttuvista tiedoista on vastaavasti ilmoitettava vastaavasti (YSA 27 §).

6)

Pilaantuneeksi luokitellun maaaine51ättee kuljetuksista on tehtävä kuormakohtaiset
jjrtoasiakirjat, joista on käytävä selville kuljetettavan maajätteen määrä, haitta-aineet
ja niiden pitoisuudet jätteen alkuperä, jätteenhaltijan kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan yhteystiedot joasiakirjaSta on käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan
laitoksella, jolla on lupa käsitellä ko. jätettä. Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun maajjrtoasiakirjat siten kuin valtioneuvoston päätök
ainesjätteen kuljetuksista on tehtävä 5
sessä (659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pak
kaamisesta ja merkitsemisestä säädetään. Pilaantuneiden maiden jjrtoasiakirjat on
tarvittaessa esitettävä ELY •keskukselle (JL 6 §).

7)

PuhdistustYön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on hyvä kokemus puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja kenttämittau5menet&mn käytöstä, tai jolla
on voimassa oleva ympäristönäYtteen0ttaj henkilö5ertifi0intiit kuuluva pätevyysto
distus. Asiantuntijan on ohjattava puhdistustyötä aina kun pilaantuneita maita kaive
taan tai toimitetaan toimenpidealueelta muualle käsiteltäväksi (YSL 1 08 §).

Maaperän puhdistustyön rapo\rtOiflti
8)

-

Maaperän puhdistu5töi5t on laadittava raportti, jossa on ilmoituksessa mainittijen ja
tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
puhdistetun alueen tunnistetiedot,
puhdistUstyön aloitus- ja lopetuspäivät ja työn kokonai5ke5t0ai,
kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista pilaantuneet maat on poistettu poistosyvyydet, ja mistä kohdista laboratoriossa analysoidut jäännö5Pit0i5uu5äYtteet on

otettu,

toimenpidealueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot analyysitodistuksista
joista käy selville analySi55ä käytetyt mittausmenetelmät ja •tarkkuudet,
kenttämittaustulosten ldotettavUudefl arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden labo
poistettujen pilaantuneiden •ainesjätteiden sittelypaikkatied0t (laitos, osoite)
ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haitta-aineiden kokonaismäärät,
taulukot, joihin on koottu kuormakohtaisesti tiedot käsittelypaikkoihin toimitetun maaainesjätteen määrästä (t) ja haittaainePit0i5uk5i5ta,
a•ainesjätteen kaatopaikkakelP0i5uu5te5 tulokset, sekä
ti
arvio siitä, miten puhdistustYön tavoitteet on saavutettu ja arvion epävarmuustekijät
sekä esitykset jatkotoimenPiteistä.

Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY •keskukselle ja tiedoksi Säkylän kunnan
ypäristön5u0jeluan0ma
i5e sekä puhdistetun kiinteistön omistajille kolmen kuupuh
distustyö on saatu päätökseen. Raportista tulee lisäksi
kauden kuluessa siitä kun
toimittaa tiivistelmä ELY •keskukselle julkishallinnon hkI5t lomakepalvelua käyttäen
(www.suomi .fi 1 pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraP0rttitiivi5tmä) (YSA 28
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Pohjaveden puhdistaminen; suunnitelmatja ilmoitukset
9)

Vaatetuskorjaamon alueen pohjaveden puhdistustyötä on jatkettava tässä päätök
sessä hyväksytyllä tavalla toistaiseksi. Pohjaveden puhdistustyötä koskevista muutoksista on sovittava ELY -keskuksen kanssa puhdistustyöstä vastuussa olevan aloit
teesta. Muutoksiin on varauduttava myös määräyksessä 16 mainitussa tapauksessa
(YSL 78 §).

1 0)

Vaatetuskorjaamon alueen pohjaveden puhdistustyöstä vastuussa olevan on esitettä
vä yleissuunnitelma siitä, millä menetelmällä pumpattu pohjavesi käsitellään ilmoituk
sessa mainittuihin tavoitearvoihin. Suunnitelmassa on oltava yleispiirteinen esitys
puhdistuslaitteistosta ja seuraavista asioista: pohjaveden puhdistamisessa syntyvien
jätteiden käsittely, puhdistuslaitteiden valvonta, toimenpiteet laitevikojen yhteydessä,
laitteistosta muualle johdettavan veden laadun seurata ja seurantatulosten raportointi.
Yleissuunnitelmassa on lisäksi esitettävä, millä menettelyllä pohjaveden pumppaus
määriä ja pumppauksen vaikutuksia pesulatontin pohjavedenpinnan tasoon ja vir
taussuuntiin seurataan (seurantapistet, pinnakorkeuden tarkkailu).
Yleissuunnitelma on toimitettava ELY -keskukselle ennen pohjaveden pumppauksen
käynnistämistä (YSL 78 §).

11)

Pohjaveden puhdistamisesta vastuussa olevan on vähintään 30 vuorokautta ennen
pohjaveden pumppauksen aloittamista ilmoitettava kirjallisesti ELY -keskukselle poh
javeden pumppauksen aIoittamisesta. Ilmoituksessa on oltava tiedot hankkeesta, sen
toteuttam istavasta ja ympäristövaikutksista (YSL 78 §).

12)

Pohjaveden puhdistamisesta vastuussa olevan on nimettävä henkilö, joka vastaa
pohjaveden pumppauksen ja käsittelyn asianmukaisesta ohjauksesta. Lisäksi hänelle
on nimettävä varahenkilö. Henkilöiden tiedot on toimitettava ELY -keskukselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen kuin pumppauslaitteisto otetaan käyttöön. Muuttuvista henkilötiedoista on ilmoitettava vastaavasti (YSL 78 §).

Pohjaveden laadun seuranta ja raportointi
1

13)

Puhdistustyön vaikutuksia pohjavede laatuun on seurattava ilmoituksen liitteenä olevan tarkkailuohjelman mukaisesti, kuitenkin niin että, vuosittain otettavat näytteet on
otettava lisäksi Honkalan pohjaveden ottamolta sekä näytepisteistä HP2 ja HP3. Mit
taukset, näytteidenotto ja analysointi on tehtävä standardien tai muiden tarkoitukseen
sopivien yleisesti käytössä olevien viranomaisten hyväksymien menetelmien mukai
sesti. Ensimmäiset tässä määräyksessä mainitun menettelyn mukaiset seurantanäyt
teet on otettava 1 .11 .2013 mennessä (YSL 78 §).

14)

Vaatetuskorjaamotoiminnan pohjavesivaikutusten seurannassa voidaan käyttää tässä
päätöksessä hyväksyttyä menettelyä, tai muuta menettelyä Etelä-Suomen aluehallin
toviraston vaatetuskorjaamon ympäristölupamääräysten tarkistamista koskevan päätöksen mukaisesti (YSL 78 §).

1 5)

Pohjaveden seurantatulokset voidaan liittää osaksi vaatetuskorjaamo toiminnan ra
portointia, kuitenkin niin, että pohjaveden seurantaraportti on toimitettava ELY
keskukselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkkailuohjelmassa
esitettyinä aikoina. Pohjaveden seurantatuloksia on verrattava alueelta saataviin pit
käaikaisiin seurantatietoihin, pohjaveden ympäristölaatunormeihin ja talousveden laa
tuvaatimuksiin. Pohjaveden tarkkailutulokset on toimitettava ELY -keskukselle ympä
ristöhallinnon pohjavesirekisteriin sopivassa sähköisessä muodossa (YSL 78 §).
-
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Muut asiat
16)

ELY -keskus VOl maaperän puhdistamiseen liittyvien enna’ta arvaamatt0mn tulosten
tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän puhdistamiseen liittyviä ohjeita
tai määräYk5 (YSL 77 ja 79 §).

PERUSTELUT
voimaanpanosta annetun lain mukaan pilaantuneen
maa-alueen puhdistamista koskevan asian käsittelYssä ja menettelYssä sovelletaan
ypristönsuojeMakia riipp
umatta siitä milloin maaperän pilaantuminen on tapahtU
nut
Liuotinainesäiliöiden maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristön
suojelulain 78 §:ssä mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella
koska maaperän Uhdi5tUstarve on riittävästi arvioitu ja puhdistamisessa käytetään
yleisesti käytössä olevia hyväksyttäviä puhdistusmenetelm MaPerän puhdi5tami5e
la tarkoitetaan tässä tapauksessa ilmoituksessa mainitun liUotinaine5äiliöen poistotyön yhteydessä tehtävän maan kaivutyön lisäksi, vaatetuskorjaamon alueen pohjave
den käsittelyä ja pohjaveden seurantaa alueella.
LUotinaine5äiliön maaperän puhdistaminen on tarpeellista ilmoituksessa ja tässä
päätöksessä mainitulla tavalla, jotta alueen maaperässä olevista haittaaineista erityi
p
a
vo
sesti 1
edh
en laadulle aiheutuvaa haittaa saadaan vähennett1ä
pohjaveden puhdistamista on jatkettaa koska vaatetuskor
jaamon pohjavedessä on todettu kohonneita liuotinainePit0i5k5 MenettelYn tarkoi
tuksena on vähentää omalta osaltaan liuotinainePitoisuuksia muualla Honkalan pohjavesialueella. Pohjaveden puhdistamista koskeva asia on ratkaistu iuotinainesäiliöiden
maaperän puhdistustyötä koskevassa päätöksessä jotta pohjaveden puhdistamista
koskevat
voidaan ottaa huomioon osana maaperän puhdistu5
töiden tarkempaa suunnittelua.
llmoitUk5n johdosta annettavassa päätöksessä voidaan antaa tarvittavia määräyksiä
hdistutyon aikaisen toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta.
Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan lausunto on otettu huomioon tämän päätöksen
ääräyksi55ä ilmenevillä tavoilla.

MääräYSkohtaiset perustelut
ypäristönsuojeluln 75 §:n muka maa
perä on puhdistettava siihen tilaan, ettei siitä
an
puhdistUstyön päätyttYä voi aiheutua terveyshaittaa, eikä haittaa tai vaara ympäristölle.
Ilmoituksen mukaan liuotinainesäiliöiden ympärillä oleva maaperä puhdistetaan poistamalla alueelta haittaainePitoiset maat, kuitenkin niin, ettei viereisen rakennukselle
aiheuteta vaaraa.
Maaperän uhdi5tu5työn lopputuloksen arvioinnin ja työn valvonnan kannalta on tar
peellista että riittävälle kaivutyölle asetetaan nsisijai5e5ti haitallisten aineiden pitoi
suusarvoihin perustuva tavoite. Kaivutyöllä ei kuitenkaan ole syytä vaarantaa viereisiä
rakennuksia. Tästä syystä on mahdollista, että kaivutyön lopputulokseen vaikuttavat
kaivutekniset syyt. Tämä menettely on hyväksyttävissä, koska pohjaveden puhdistami
nen jatkuu toistaiseksi pohjaveden pumppausmenett&Yn avulla (määräys 1).
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Maaperän puhdistustyön lopputuloksen arviointi edellyttää, että toimenpidealueelle jäävästä maaperästä otetaan riittävä määrä edustavia jäännöspitoisuusnäytteitä. Jäännöspitoisuusnäytteet on analysoitava menetelmällä, joka tunnistaa puhtausarvoiksi
asetetut aineet tai yhdisteet. Määritysmenetelmien mittaustarkkuuden on oltava sellai
nen, että saatuja pitoisuusarvoja voidaan verrata puhtausarvoihin (määräys 2).
Kaivutyön yhteydessä kiinteistöltä poistettava haitta-ainepitoinen maa on luokiteltava
jätelain (646/201 1) 5 §:ssä tarkoitetuksi jätteeksi. Haitta-ainepitoiset jätteet on toimitet
tava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä, jotta haittaaineista muutoin aiheutuva terveys- ja ympäristöriski saadaan asianmukaisesti poistet
tua. Maa-ainesjätteiden luokittelusta tai käsittelystä ei tässä päätöksessä ole syytä an
taa tarkempia määräyksiä, koska luokittelussa on ensisijaisesti noudatettava jätteiden
vastaanottajan ohjeita, ja koska jätteiden käsittelyssä on kyseessä vastaanottaneen lai
toksen valvontaan liittyvä asia (määräys 3).
Maaperän puhdistustyön yhteydessä syntyvän maa-ainesjätteen asianmukainen käsit
tely edellyttää, että jätteen toimittamisesta käsittelyyn on sovittu hyvissä ajoin ennen
kaivutöiden aloittamita jätteen vastaanottajan kanssa. Vastaanottoon suunhiteltuja lai
toksia koskevat tiedot on esitettävä kunnostustyön aloitusilmoituksessa viranomaisval
vontaa varten (määräys 4).
Maaperän kaivutyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedoista on
ilmoitettava ELY -keskukselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viranomaisvalvontaa varten (määräys 5).
Maa-ainesjätteen siirtasiakirjat ovat tarpeen jätteen vastaanottajan toimenp teitä ja viranomaisvalvontaa vrten sekä onnettomuustilanteiden varalle. SiirtoasiakJirjoista on
käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksella, jolla on lupa ottaa vastaan pilaantu
nutta maa-ainesjätettä (määräys 6).
Maaperän kaivutyön luotettava ohjaus edellyttää, että työtä ohjaa henkilö, jolla on riittä
västi kokemusta pilaantuneen alueen puhdistustyön ohjauksesta tai voimassa oleva
ympäristönäytteenottajan pätevyystodistus. Työtä ohjaavan henkilön on oltava paikalla
kun pilaantuneeksi todettuja maita poistetaan työmaa-alueelta, jotta hän voi mm. laatia
kuormakohtaiset siirtoasiakirjat (määräys 7).
Maaperän puhdistustyön lopputuloksen arviointi edellyttää, että puhdistustyöstä laadi
taan loppuraportti. Loppuraportissa on esitettävä tiedot, joiden perusteella voidaan ar
vioida, onko hanke toteutettu ilmoituksessa esitetyn menettelyn ja tässä päätöksessä
annettujen määräysten mukaisesti. Hankkeen tiivistelmäsivun käyttö on tarpeen viranomaisvalvontaa ja kohdekohtaisen tiedon hallintaa varten (määräys 8).
Pohjaveden puhdistaminen edellyttää, että pohjaveden pumppausta ja käsittelyä on
jatkettava toistaiseksi. Muutoksista on sovittava etukäteen valvontaviranomaisen kans
sa, jotta niiden vaikutuksia voidaan arvioida (määräys 9).
Pohjaveden puhdistuslaitteistosta on esitettävä yleissuunnitelma valvontaviranomaisel
le, jotta laitteiden käyttökelpoisuuden, valvontamenettelyn ja toiminnasta syntyvien jät
teiden käsittelyn asianmukaisuutta voidaan arvioida. Pumppaustoiminnan vaikutuksia
pesulatontin pohjaveden pinnankorkeuksiin ja virtaussuuntiin on seurattava, jotta esi
merkiksi pumpattavan veden määrää koskevia muutostarpeita voidaan arvioida (mää
räys 10).
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Pohjaveden pumppauksen aloittamista koskevassa määräalassa on sovellettu vesilain
2 luvun 15 §:ää, jonka mukaan ELY •keskukselle on ilmoitettava pohjaveden ottamises
/vrk (määräYs 1 1).
3
ta, kun otettava määrä on yli 1 00 m
Pohjaveden puhdistu5laitteid käytön asianmukainen ohjaus edellyttää, että käsittelylaitteiden ohjaukselle nimetään vastuuhenkilö ja hänelle varahenkilö (määräYs 12).
Valtioneuvoston asetus (341I2OO9 voimaan 1 .6.2009), joka koskee vesienhoidon jär
jestämisestä annetun asetuksen muuttamista, mukaan pohjaveden kemiallisen tilan
seuranta on oltava riittävän tiheää, ja vähintään kerran vuodessa toistuvaa, jotta ihmi
sen toiminnan vaikutukset pohjavesimuodostumassa voidaan havaita (määräYs 13).
koskevan ympäri5töluPamääY5te tar
Hakemus Säkylän
kistamiseksi on ELY •keskuksen tietojen mukaan vireillä EteläSUomen aluehallintovi
rastossa. Koska
ja tässä päätöksessä ratkaistu maaperän
puhdistaminen koskevat samaa aluetta, on perusteltua että maaperän puhdistamista
pohjave5ivaikutu5t seurantaa toteutetaan mahdolli
ja
yh
tei
mu
sta
rkkailur (määräys 14).
kaan
suuksien
Maaperän puhdistustYön valvonnan kannalta on tarpeellista, että pohjaveden laaduntarkkailu tulokset raportoidaan ELY •keskukselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojelu
viranomaiselle omassa raportissa tässä päätöksessä hyväksytYn aikataulun mukaises
ti. Saatuja tutkimustuloksia on verrattava aluetta koskeviin aiempiin tutkimu5tul0kS,
pohjaveden ympäristölaatufbtme (Valtioneuvoston asetus 31 4/2009) ja talousve
den jaatunormeihin (Sosiaali- ja terveY5mifli5t asetus 461/2000), jotta puhdistus
työn vaikutuksia pohjaveden laatuun voidaan avioida. Valvonnan kannalta on perustel
tua, että seurantatulokset raportoidaan valvontäviran0mai5e sähköisessä muodossa.
Puhdistamisesta vastuussa olevan on hyvä sopia sähköisestä tiedonsiirrosta näyttei
den analysoinnista vastaavan laboratorion kanssa, jotta tiedonsiirto saadaan toteutet
tua asianmukaisesti (määräyS 15).
PuhdistustYöfl yhteydessä voi tulla esille maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja,
joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu varautua. Puhtaustavoitteen saavuttamisek
si ja toiminnan aikaisten ympäristö- ja erveyshaitt0jen tai vaarojen torjumiseksi tai vä
hentämiseksi voida jou
tua antamaan puhdisustYötä koskevia lisäohjeita tai määräan
(m
ää
räy
s 1 6).
yksiä
Sovelletut säännökset
Jätehuoltolaki (673/1978) (JHL) 2, 3, 4, 6, 21a ja 32 §
46/2011)(JL) 1, 2, 3, 5, 6, 13, 31, 121, 122 ja 149 §
6
Jätelaki (
Jäteasetus (1 390/1 993) (JA) 3a §
Valtioneuvoston päätös kaatoPaikoista (861/1997) 4, 6 ja 10 §
ypäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 14, 19, 22, 75, IO4ja 108
§
ypäristönsu0jelua5etI5 (169/2
(YSA) 24 27 §
00
0)
ypistönsu0jelun5ääd
ännon voimaanPanosta (1 1 3/2000) 1 9 ja 22 §
Laki
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1 128/2001)
Ympäri5tömifli5tO päätös yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteideI luettelosta
(1129/2001)
Hallintolaki (434/2003) 54 -58 §
Valtioneuvoston päätös kaatoPaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (1 538/201 1) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta ‘pilaantuneen maaperän puhdistamises
ta tehtävän ilmoituksen käsittely”
-
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Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1590/2009) 78 §
Vesilaki (587/201 1 ) 1 5 §
PÄÄTOKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1.102015 asti, niiltä osin kun määräykset koskevat Iiuo—
tinainesäiliöiden maaperän puhdistamista massanvaihtotyönä. Mikäli massanvaihtotyö
tä ei tähän määräaikaan mennessä saatu valmiiksi, on puhdistamista koskeva asia
saatettava kokonaan uudelleen vireille. Muilta osin päätöksen voimaanolossa on nou
datettava määräyksiä 9ja 16.
Jos tämän päätöksen voimassaolon aikana annetaan ympäristönsuoielulain tai jätelain
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännök
siä, on kyseisiä asetuksia tämän päätöksen estämättä noudatettava.
SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 1050 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (1 538/201 1) elinkeino-, liikenne- ja ympä
ristökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon koh
dan “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilrpoituksen käsittely” mukai
sest Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu n 50 euroa kultakin asian
käsittelyyn kuluvalta tunnilta.
.
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Päätös

Länsi-Suomen Huoltorykmentin Esikunta / Katja Harle, PL 100, 13131 Hämeenlinna.
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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-, 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 ympäristönsuojeluviranomaisella;
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
-

-

-

-

-

LIITTEET Valitusosoitus (VH0 w ILM)
Yleiskartta
Asemapiirustus, kunnostettava alue ja massojen tilapäinen läjitysalue
Asemapiirustus, pilaantuneiden vesien käsittely (luonnos 30.1 2.201 1)
Havaintopistekartta

Liite elinkeino-, liikenne-ja i’tnpäristökeskuksen päätökseen

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, valitusaikajatkuu 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 on joku muu henkilö, on myös tämän nimija kotikunta ilmoitettava
*
postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoi
tukset valittajalle voidaan toimittaa
*
päätös, johon haetaan muutosta
*
miltä kohdin päätökseen haetaan muutostaja 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
viranomaiselle
asiamiehen valtakirja, asianajajanja 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 viimei
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskir
jelxnän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 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)
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Muutos

Nimim.

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Asemapiirustus, kunnostettava alue
Puolustusvoimien vaatetuskorjaamo, Säkylä
ja massojen tilapäinen läjitysalue

Rakennuskohteeo stroi ja osoite

Tunn.
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PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS
SÄKYLÄN VAATETUSKORJAAMON
PILAANTUNEIDEN VESIEN KÄSITTELY
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Rakennuskohteen nimi ja osoite
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