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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka kos
kee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Kauppa ja kahvila Nili-Aitta Oy
Nellimintie 4264
99860 NELLIM
Yhteyshenkilö: Raimo Parviainen
raimo.p@hotmail.com
Y-tunnus 2011096-0
PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Inarin kunnan Nellimin kylässä osoitteessa Nellimintfe
4195, 99860 Nellim. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä
RN:o 148-408-6-1 7. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikar
tassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydes
sä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toim itetta
vaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäris
tönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 13.9.2017.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Kiinteistö ei sijaitse asemakaavoitetulla alueella eikä kaavoitustilanteeseen ole suunnit
teilla muutoksia. Voimassa olevassa Pohjois-Lapin maakuntakaavassa kiinteistö sijait
see metsätalous- ja poronhoitovaltaisella alueella (M-J) Nellimin keskuskylässä (at).
Lisäksi kiinteistö sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärke
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ällä alueella (ma), maaseudun kehittämisen kohdealueella, jolla korostuu saamelais
kulttuuri (mk-1) sekä matkailun vetovoima- ja matkailun ja virkistyksen kehittämisen
kohdealueilla (mv).
Kiinteistö rajautuu etelässä Nellimintiehen, lännessä ja idässä asuinkiinteistöihin ja
pohjoisessa Inarinjärveen.

ILMOITETTU TOIMINTA

Kohteessa on sijainnut kyläkauppa ja kyläkauppatoiminnan yhteydessä on harjoitettu
polttoaineenjakelua. Polttoaineenjakelualueella sijainneet vanhat maanpäälliset poltto
ainesäiliöt on vaihdettu uusiin, maanalaisiin polttoainesäiliöihin vuonna 1996. Vanha
kyläkauppa on myyty asuinkäyttöön ja polttoaineenjakelu on lopetettu. Maanalaiset säi
liöt on tyhjennettyja 6.6.2017 tehdyssä öljysa iöntarkastuksessa säiliöt todettiin ehjiksi.
Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy on tehnyt kohteessa maaperätutkimuk
sia 6.7.2017. Tutkimuksista on laadittu tutkimusraportti 3.8.2017.
Nykyisin kiinteistön rakennus on vuokramajoituskäytössä.

MAAPERÄ-, POHJA- JA PINTAVESITIEDOT
Maaperä

Kohteen maaperä on hiekkaa.
Pohjavesi
Kohde ei sijaitse pohjavesialueella eikä pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä.
Lähin pohjavesialue Nellimö (12148108, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
1-luokka) sijaitsee noin 1,1 kilometrin etäisyydellä kaakossa.
Pi ntavedet
Kohdetta lähin vesistö Inarinjärvi rajautuu kiinteistöön pohjoisosassa. Etäisyys pilaan
tumasta vesistöön on noin 35 metriä.

HAITTA-Al N ETUTKI M UKSET JA SELVITYKSET

Piha-alueelle tehtiin 6.7.2017 öljysäiliön sijaintipaikan ympäristöön kymmenen (10) tut
kimuspistettä kairakoneella. Maaperä oli hiekkaa. Näytteet otettiin läpivirtausottimella.
Kairaus tehtiin enimmillään 7 metrin syvyyteen.
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Kuva 1. Tutkimuspisteiden sijainnit:

+
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Tulokset
Kenttämiftaustulokset
Kaikki otetut maanäytteet mitattiin PID-mittarilla haihtuvien yhdisteiden havaitsemisek
si, lisäksi tehtiin PetroFlag-kenttäanalyysit yhdelle näytteelle öljyhiilivetypitoisuuden
määrittämiseksi. PID-mittauksella saatiin voimakas vaste vanhan maanpäällisen säiliön
sijaintipaikalta ja mittauksen perusteella valittiin näytteet lisätutkimuksiin.
Taulukko 1. Kenttämittaustulokset: KPl -KPl 3, maalajit määritetty aistinvaraisesti, Hk hiekka.
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Syvyys
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Laboratorioanalyysitulokset

Laboratorloanalyysiin lähetettiin kuusi (6) maanäytettä pisteistä KPl 0-2, KP3 1-2,
KP3 2-3, KP8 3-5, KP6 4-5 ja KP7 5-6. Kaikista näytteistä analysoitiin laboratoriossa
öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus THC C5-C40 kolmena fraktiona, lisäksi näytteestä KP6
4-5 analysoitiin VOC-yhdisteet.
Pisteissä KPl 0-2, KP3 2-3, KP8 3-5 ja KP7 5-6 näytteissä öljyhiilivetyjen pitoisuudet
alittivat laboratorion määritysrajat 50 mg/kg.
Näytteessä KP3 1-2 öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus THC C5-C40 oli 410 mg/kg (keski
tisleet 010-021 370 mglkg).
Näytteessä KP6 4-5 öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus THC C5-C40 oli 1 400 mglkg (ben
siinijakeet 05-010 390 mglkg, keskitisleet 010-021 830 mglkg ja raskaat öljyjakeet 021040 140 mg/kg).
Öljyperäisen näytteen iän määritys
Tutkimuspisteistä KP3 1-2 ja KP6 4-5 tehtiin Ahma Ympäristö Oy:n laboratoriossa öljyn
iän määritys 7.-1 0.7.201 7. Tutkimusseloste (tunnus R-17-03570) on laadittu 1.8.201 7.
Tutkimuksen suoritus
Iän määritys tehtiin kokonaishiilivetyanalyysin perusteella. Kokonaishiilivedyt (THC):
Näyte analysoitiin laboratorion sisäisellä menetelmällä, uuttamalla näytteestä hiilivedyt
orgaanisilla liuottimilla. Analysointi ja tunnistus tapahtuivat kaasukromatografilla
/ massaspektrometrilla. Menetelmän havaintoraja yksittäisille yhdisteille on 1 mg/kg ja
määritysraja kokonaispitoisuudelle 50 mg/kg kuivaa näytettä.
Ikää arvioitaessa verrattiin tunnettujen yhdisteiden pitoisuuksia keskenään. Vertailua
tehtiin mm. alifaattisten yhdisteiden ja haaroittuneiden (metyloituneiden) yhdisteiden
välillä. Iän arviointi tehtiin mm. heptadekaanin ja 2,6,10,14-tetrametyylipentadekaani pi
toisuuksien suhteen perusteella. Iän määrityksessä käytettiin apuna kahta matemaat
tista mallia öljyn iän laskemiseksi (malli 1.: viitteet 2 ja 4, malli 2.: viite 3).
Yhdisteiden erilaiset biohajoavuusnopeudet aiheuttavat komponenttien suhteiden
muuttumisen ajan funktiona.
Tarkkaa iän määritystä paikallisesti vaikeuttavat mm. seuraavien seikkojen vaihtele
vuudet: erityyppiset maa-ainekset, pohja- / pintavesiolosuhteet, lämpötila, kosteus,
happi- ja ravinneolosuhteet. Näitä tekijöitä ei ole otettu huomioon iän laskennassa.
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lisäksi epävarmuufia määritykseen aiheuttaa päästön alkujaan aiheuttaneen tuotteen
mahdollinen eroavaisuus (erot yhdisteiden keskinäisissä suhteissa) tuotteisiin, joihin
matemaattiset iänmääritysmallit perustuvat. Tässä voi olla aikakaudesta ja maanosasta
johtuvia eroja.
Päästän iän arviointi tulisi tämän lisäksi tehdä useilla rinnakkaisilla näytteillä, joita on
otettu arvioitavasta kohteesta useiden vuosien väliajoin. Näin esimerkiksi lineaarisen
mallin (malli 1.) soveltuvuus kyseiseen kohteeseen voidaan todeta ja lisäksi mahdolli
sesti päästön ikä voidaan mallin ollessa pätemätön ekstrapoloida hajoamisen trendin
perusteella.
Tulokset
Tunnistettujen komponenttien ja niiden kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien
kiehumispiste) perusteella voidaan todeta maanäytteistä seuraavaa:
Näyte R17-03570-002 (KP3 1-2 m): öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus 410 mg/kg, joista
hiililukualueella C5-C1o: <50 mg/kg, >Cio-C21: 370 mg/kg ja >C21-C40: <50 mglkg. Pää
osa päästöstä on ns. keskitisleitä (diesel / kevyt polttoöljy).
Näyte R-17-03570-005 (KP6 4-5 m): öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus 1 400 mg/kg,
joista hiililukualueella C5-C;o: 390 mglkg, >C;o-C21: 830 mglkg ja >C2;-C40: 140 mglkg.
Päästä sisältää kevyitä öljyhiilivetyjä ja keskitisleitä.
Keskitisleiden osalta näytteissä havaitut päästöt ovat fysikaalisilta ominaisuuksiltaan
samankaltaisia.
Laskentamalli 1 toimii pääsääntöisesti öljyille, joiden ikä on 0-20 vuotta. Laskentamal
lissa 2 on arvioitu myös selvästi iäkkäämpiä päästöjä. Iän määrityksessä arvioidaan ai
noastaan keskitisleen (kevyen polttoöljyn / dieselin) ikää.
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa päästömallien antavan samansuuntai
set tulokset näytekohtaisesti.
Näyte R-1 7-03570-002:
Malli 1 soveltuu suhteellisen tuoreille päästöille (0-20 vuotta) antaen matemaattisesti
päästän iäksi noin 10 vuotta. Malli 2 toimii myös vanhemmille päästöille antaen mate
maattisesti päästön iäksi 0-5 vuotta. Yhdistekohtaisten havaintojen perusteella näytteen voidaan olettaa olevan varsin tuoretta. Päästön iän arvioinnissa ei ole kuitenkaan
otettu huomioon paikallisia muuttujia (mainittu kappaleessa tutkimuksen suoritus), joten
ikää voidaan pitää ainoastaan suuntaa-antavana. Päästön tuoreutta tukee havainto,
jonka perusteella suoraketjuiset alifaaifiset hiilivedyt muodostavat pääosan tunnistetta
vista yhdisteistä ja vastaavasti haarautuneita hiiliketjuja havaitaan vähän.
Näyte R-1 7-03570-005:
Malli 1 soveltuu suhteellisen tuoreille päästöille antaen matemaattisesti päästön iäksi n.
10 vuotta. Malli 2 antaa matemaattisesti iäksi 0-5 vuotta. Yhdistekohtaisten havaintojen
perusteella näytteen voidaan olettaa olevan varsin tuoretta. Päästön iän arvioinnissa ei
ole kuitenkaan otettu huomioon paikallisia muuttujia (mainittu kappaleessa tutkimuksen
suoritus), joten ikää voidaan pitää ainoastaan suuntaa-antavana. Päästön tuoreutta tu
kee havainto, jonka perusteella suoraketjuiset alifaattiset hiilivedyt muodostavat pää
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osan tunnistettavista yhdisteistä ja vastaavasti haarautuneita hiiliketjuja havaitaan vä
hän.

Loppulausunto
Tutkittujen näytteiden laskennalliset iät arvioidaan epävarmuustekijät huomioiden seu
raavasti:

Näyte R-1 7-03570-002:
Päästä on melko tai hyvin tuoretta. Epävarmuustekijät huomioiden 0
Näyte R-1 7-03570-005:
Päästä on melko tai hyvin tuoretta. Epävarmuustekijät huomioiden 0

-

-

10 v. vanhaa.

15 v. vanhaa.

PILANTUNEISUUS, ALUE- JA MÄÄRÄARVIO
Lähtökohdat
1. päivänä kesäkuuta 2007 on tullut voimaan asetus pilaantuneisuuden ja puhdistus
tarpeen atvioinnista, jossa annetaan haitta-aineille tavoite- ja ohjearvot (VNa 214/
2007). Asetuksessa annetaan kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ja ylempi ohjearvo.
Kynnysarvo edustaa pilaantuneisuutta, jonka ylittyessä maaperän pilaantuneisuus on
arvioitava. Kun pitoisuus ylittää kynnysarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon, on
maaperä pilaantumatonta, mutta jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.
Maaperää pidetään lähtäkohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaaval
la alueella pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjeatvon rajat.
Muilla alueilla maaperää pidetään pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää
alemman ohjearvon.
Kynnysarvot:
Öljyhiilivedyt >010-040 300 mg/kg
Alemman ohjealueen raja-arvot:
Öljyhiilivedyt: bensiinijakeet 05-010 100 mg/kg; keskitisleet
äljyjakeet >021-040 600 mglkg.

>010-021

Ylemmän ohjealueen raja-arvot:
Öljyhiilivedyt: bensiinijakeet 05-010 500 mglkg; keskitisleet
kaat äljyjakeet >021-040 2 000 mglkg.

>010-021

300 mglkg; raskaat

1 000 mglkg; ras

Pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi
Säiliäiden sijaintipaikan läheisyydessä sekä piha-alueella on alemman ohjearvotason
ylittävää äljyhiilivetypilaantumaa bensiinijakeiden ja keskitisleiden osalta. Öljyhiilivety
jen kokonaispitoisuus THC 05-040 väkevimmillään oli 1 400 mg/kg (05-Olo 390 mglkg;
C10-C21 830 mg/kg).
Kiinteiställä on maaperässä äljypilaantumaa, joka edellyttää kunnostamista. Todetun
pilaantuman johdosta Lapin ELY-keskukselle tulee tehdä ympäristänsuojelulain 136 §
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mukainen ilmoitus, jonka perusteella saatavalla luvalla, pilaantuneiden maiden kaivua
ja käsittelyä voidaan tehdä.
Kunnostustavoite
Alue on asuinaluetta. Tästä syystä kunnostustasona pidetään VNa 214/2007 mukaisia
alemman ohjealueen raja-arvoja.
Haitta-aineiden kokonaismäärät
Pilaantuman laajuus on arviolta noin 50 m2. Tutkimuspisteen KP6 kohdalla arviolta noin
35 m ja piha-alueella, tutkimuspisteessä KP3, noin 15 m2. Tutkimuspisteessä KP6 pi
laantumaa on maaperässä noin neljän metrin syvyydestä alkaen ja se jatkuu tehdyn
kairauksen perusteella viiden metrin syvyyteen. Tutkimuspisteessä KP3 pilaantumaa
on maaperässä pinnassa, kairauksen perusteella noin 0-1 metrin syvyydessä.
Pilaantunutta maata on arvion mukaan noin 50 m3ktd, eli noin 73 tonnia.
AIKATAULU
Pilaantuneet maa-ainekset poistetaan syksyn 2017 aikana.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
llmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen
puhdistamisen. Kiinteistöjen RN:o 148-408-6-17 ja RN:o 148-895-2-9 omistajilta on
saatava suostumus ennen kunnostustöiden aloittamista. Töiden toteuttamisessa on
noudatettava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 148-408-6-17 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden
haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aiemmat ohjear
vot öljyhiilivetyjen osalta:
O
bensiinijakeet (C5-C1o) 100 mg/kg,
O
keskitisleet (>C1o-C21) 300 mg/kg ja
O
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 600 mg/kg.
Kiinteistöltä RN:o 148-895-2-9 (tiealue) on poistettava pilaantuneet maa-ainekset,
joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuu
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den ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät
ohjearvot öljyhiilivetyjen osalta:
O
bensiinijakeet (C5-C1o) 500 mg/kg,
O
keskitisleet (>C1o-C21) 1 000 mg/kg ja
O
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 2 000 mglkg.
Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoisuu
det ylittävät alemman ohjearvon kiinteistöllä RN:o 148-408-6-17 ja ylemmän oh
jearvon kiinteistöllä RN :o 148-895-2-9 saadaan poistettua. Polttonesteiden jake
luun tarkoitetut käytöstä poistetut maanalaiset laitteet ja rakennelmat tulee pois
taa. Kaivumaita, joiden pitoisuudet jäävät alle alempien ohjearvotasojen kiinteis
töllä RN:o 148-408-6-17 ja ylempien ohjearvotasojen kiinteistöllä RN:o 148-8952-9, voidaan hyödyntää kaivantojen täytöissä kaivupaikalla, mikäli ne ovat raken
nusteknisesti hyödynnettävissä.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Inarin
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saatettava
loppuun 31.10.2018 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen saak
ka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnan-harjoittajan esi
tyksestä loppuun saatetuksi.
2.

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

3.

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

4.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät valtioneuvoston maa
perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) aiemmat tai ylemmät ohjearvot, saadaan pakottavasta syystä väliva
rastoida kaivupaikoiiia tiiviillä aiustaiia enintään 30 vuorokauden ajan. Maamas
sat on peitettävä huuhtoutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

5.

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

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

Määräys melun torjunnasta
7.

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

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
8.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys
pilaantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
keskukselle ja Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tulee laa
tia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot, työturval
Iisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää kunnostustyön
aikana.

Määräykset poikkeuksel lisista tilanteista
9.

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

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja
raportoinnista
10.

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

11.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt haitta-aineet. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorio
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analyyseillä varmistetut tarkkailutulokset auttavat kaikilta kaivannon reunoilta ja
sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa peittää ennen
kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet ja Lapin ELY
keskukselle ja Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdol
lisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.
12.

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

13.

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

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

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi sekä Inarin kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Piiskuntie 2, Ivalo.
Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäris
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tövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mu
kaiset ilmoitukset> Hmoituspäätökset> Pilaantuneet maa-alueet> Lapin ELY-keskus.
SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133 §, 136 §, 190 §, 191 §ja
205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011)12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 §ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 §ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,
Valtion maksuperustelaki (150/1992)8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehittämis-ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017
(1554/2016).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 990 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2017 (1554/2016) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 18 tuntia eli maksu on yhteensä 990 €.
(Koodaus:
ke 3944).

Toiminta 3802301352,

Suorite 3800114202,

Tyks 3800251402,

Nimi

LASKUN LÄHETTÄMINEN
Valtion talous- ja henkilöstöhallinto lähettää myöhemmin tätä päätöstä koskevan
laskun.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
kirjaamo.syke@ymparisto.fi
keijo.heikkila@liikennevirasto.fi
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TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen maaperän tilan tie
to- järjestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Tämän päätöksen on valmistellut insinööri Anna-Kaisa Puhakka.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikön
sijainen, Ylitarkastaja

Tiina Kämäräinen

/tw’j
Ylitarkastaja

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valituspäivää laskellaessa
ei antopäivää oteta lukuun. J05 valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, va
punpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämises
tä, ellei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi saapumispäivänä. Postitse
saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus. Milloin kysees
sä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tie
doksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Vastaanottajalle tai tämän edustajalle henkilökoh
taisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu tiedoksisaantitodis
tus.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toi
mittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta
riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään valitusajan päät
tymispäivänä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoiteja puhelinnumero, joihin asi
aa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoiteifava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valiifaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran
omaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan
hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos
hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 €.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
postiosoite:
PL 204, 65101 VAASA
käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
aukioloaika:
8.00 - 16.15
puhelin:
029 56 42611
telekopio:
029 56 42760
sähköposti:
vaasa.haooikeus.fi
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
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