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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Kokkolan Halpa-Halli Oy
PL 94
67101 Kokkola
Yhteyshenkilö:
Pekka Kärkkäinen, pekka.karkkainen@netikka.fi
Y-tunnus 0955220-7

PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Keminmaan kunnassa osoitteessa Valiontie 1, 94450
Keminmaa. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä RN:o 241404-6-308. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen
yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle
ympäristönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa
ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 2.7.2018.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Alueella on voimassa asemakaava. Kunnostuskohde sijoittuu kortteliin 3051, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueelle (K).
Kiinteistön omistaa Pörhö Kiinteistöt Oy.
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ILMOITETTU TOIMINTA
Kiinteistö on ollut Pörhö Kiinteistöt Oy:n omistuksessa vajaan vuoden. Kiinteistöllä
oleva rakennus on tyhjillään eikä tulevasta käyttötarkoituksesta ole vielä tehty
päätöksiä. Kiinteistö on ollut aikaisemmin Halpa-Hallin omistuksessa ja kiinteistöllä on
ollut päivittäistavarakauppa.
Aikaisemmin kiinteistöllä olevassa rakennuksessa on ollut huoltoasema ja kiinteistöllä
on ollut myös kylmäasema. Huoltoasematoiminta on loppunut 1980-1990 luvulla.
Mittarikentän ja säiliöiden rakenteet on purettu ja maaperää kunnostettu massan
vaihdolla (huoltoaseman pitäjän kertomus). Kylmäasema on poistettu käytöstä ja sen
alapuolinen maaperä on tarkastettu 2010 (FCG, ST1 Oy, Toimenpideraportti).
Joulukuussa 2016 kiinteistöllä tehtyjen viemärinkunnostustöiden yhteydessä havaittiin
maaperässä haitta-aineita. Ramboll Finland Oy suoritti kohteessa viemärintyömaan
aikaisten kaivumaiden tarkastuksen 13.12.2016 sekä maaperätutkimukset 6.6.2017 ja
lisätutkimukset 10.8.2017 Halpa-Hallin Oy:n toimeksiannosta.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Kohde ei sijaitse Ympäristöhallinnon luokittelemalla vedenhankinnalle tärkeällä
pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Kallinkangas (1224101) sijaitsee n. 2 kilometriä
kohteesta koilliseen. Tutkimusten yhteydessä näytteissä havaittiin hieman kosteutta.
Tutkimukset ulottuivat 4-5 metrin syvyyteen, joten pohjaveden pinta on alueella
todennäköisesti 4-5 metrin syvyydellä maanpinnasta.
Lähin vesistö, Kemijoen Pörhölänpudas sivuhaaraan johtava oja, sijaitsee kohteesta
noin 200 metriä etelään. Hulevedet valuvat mahdollisesti ojaa pitkin kohti Kemijokea,
koska kiinteistön alue on suurelta osin asfalttia.
Kaikki tutkimuspisteet sijoittuivat asfaltoidulle alueelle. Asfaltin alla on murskekerros ja
2-3 metrin kohdalla selkeä multa-/turvekerros, jonka päälle täyttömaat on aikanaan
ajettu. Muuten maa-aines hiekkaa tai hienoa hiekkaa ainakin 5 metrin syvyyteen
saakka, johon kairaukset ulottuivat.

TOIMENPITEET
Aiemmat maaperän tutkimukset ja kunnostukset
Kiinteistöllä on tehty aiemmin maaperän pilaantuneisuustutkimuksia tai kunnostuksia.
Huoltoaseman alueella on tehty maaperäkunnostusta massanvaihdolla 1980-1990
luvulla (toimenpiteistä ei löytynyt raporttia ST1:n, ELY:n tai Keminmaan kunnan
arkistoista).
Kylmäasema on poistettu käytöstä ja sen alapuoliselle maaperälle on tehty maaperän
tarkastus vuonna 2010 (FCG, ST1 Oy, Toimenpideraportti). Vuoden 2016 joulukuussa
viemärikunnostuksen työmaalla havaittiin maaperässä haitta-aineita. Kohteessa käytiin
Ramboll Finland Oy:n toimesta 13.12.2016. Kaivukohta oli täytetty, mutta
voimakkaimmin haisseet maa-ainekset oli jätetty kasalle. Kasalla olleita maa-aineksia
toimitettiin käsiteltäväksi Savaterra Oy:n Kemin vastaanottoasemalle 160 tonnia.
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Kiinteistöllä on tehty maaperätutkimukset 6.6.2017 ja lisätutkimukset 10.8.2017
Ramboll Finland Oy:n toimesta.
Maastokäynti 13.12.2016
Maastokäynnillä viemärikaivanto oli peitetty ja pilaantuneiksi epäillyt maa-ainekset oli
kaivettu kasalle. Viemärikaivantoon oli tullut voimakkaimpaan haitta-aineiden
esiintymiskohtaan sähkökanava kiinteistöllä olleen huoltoaseman miifarikentän
suunnalta. Kasalla olevista maa-aineksista otettiin kasanäyte (KN1) paikalla olleen
kaivinkoneen avustuksella.
Näyte lähetettiin Novalab
Oy:n laboratorioon
analysoitavaksi. Kasanäytteessä oli kohtalaisen voimakkaita hajuja, mutta pitoisuudet
eivät ylittäneet Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitettyjä kynnysarvoja
tutkittujen haitta-aineiden osalta. Kasalla olleita maa-aineksia toimitettiin käsiteltäväksi
Savaterra Oy:n Kemin vastaanottoasemalle 160 tonnia.
Maaperätutkimukset 6.6.2017
Maaperätutkimukset suoritettiin keskiraskaalla kairakoneella. Tutkimuksessa kairattiin
tutkimuspisteet TP1-TP9. Maanäytteistä tutkittiin haihtuvia yhdisteitä PID
kenttäanalysaattorilla. Laboratoriossa analysoitavat maanäytteet valittiin huomioiden
aistinvaraiset havainnot, kenttämittaukset ja maaperän kerrosjärjestys. Laboratoriossa
analysoitavaksi valittiin yhteensä yhdeksän maanäytettä, joista kaikista analysoitiin
Eurofins Oy:n akkreditoidussa laboratoriossa öljyjakeet Cio—C40 ja viidestä näytteestä
VOC-pitoisuudet.
Maaperän lisätutkimukset 10.8.2017
Maaperän lisätutkimukset suoritettiin keskiraskaalla kairakoneella. Tutkimuksessa
kairattiin tutkimuspisteet TP1O-TP15. Maanäytteistä tutkittiin haihtuvia yhdisteitä PID
kenttäanalysaattorilla. Laboratoriossa analysoitavat maanäytteet valittiin huomioiden
aistinvaraiset havainnot, kenttämittaukset ja maaperän kerrosjärjestys. Laboratoriossa
analysoitavaksi valittiin yhteensä neljä maanäytettä, joista kaikista analysoitiin Ahma
Ympäristö Oy:n akkreditoid ussa laboratoriossa öljyjakeet Cio—C40 ja VOC-pitoisuudet.

KUN NOSTUSTU LOKSET JA VIITEARVOVERTAI LU
Maaperän pilaantu neisuudet arvioinnissa käytettävät vertailuarvot
Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus
tarpeen arvioinnista on esitetty haitallisten aineiden pitoisuuksille kynnys- ja ohjearvot,
jotka on määritelty joko ekologisten tai terveysriskien perusteella:
O

O

kynnysarvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka alittuessa maaperän haittaaineista aiheutuvia ympäristöriskejä voidaan pitää merkityksettöminä maankäytöstä ja muista ympäristön olosuhteista riippumatta ja jonka ylittyessä
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava,
alempi ohjearvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maa
perää pidetään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-, varasto-
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O

tai liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena tai ellei kohdekohtaisella
riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu ja
ylempi ohjearvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää
pidetään yleensä pilaantuneena alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai
liikennealueena tai muuna vastaavana alueena, ellei kohdekohtaisella riskin
arvioinnilla ole toisin osoitettu

Tutkimustulokset

Kiinteistön alue on lähes kauttaaltaan asfaltoitua. Kunnostuksen aikaisten havaintojen
perusteella alueen maaperä on pääosin sotaa ja hiekkaa 2-3 metriin saakka. Alueella
on 2-3 metrin kohdalla selkeä multa-/turvekerros, jonka päälle täyttömaat on aikanaan
ajettu. Turvekerroksen alapuolella maaperä on hiekkaa tai hienoa hiekkaa
kaivusyvyyteen 4-5 metriin saakka.
Viemärityömaan kaivannosta urakoitsijan toimesta kaivetuista maa-aineksista havaittiin
voimakasta haitta-aineiden hajua. Kaivettujen maa-ainesten kasanäytteestä ei havaittu
haitta-ainepitoisuuksia laboratorioanalyysien perusteella. Kasalla olleita maa-aineksia
toimitettiin käsiteltäväksi Savaterra Oy:n Kemin vastaanottoasemalle 160 tonnia.
Kenttähavaintojen perusteella näytteessä TP9 1-2m on oletettavasti pilaantumaa.
Kerroksesta otetussa näytteessä oli kohtuullinen haitta-aineen haju ja PID
kenttäanalysaattori näytti arvoa 392. Kerroksen alapuolelta otetussa näytteessä (TP9
2-3m) PID
kenttäanalysaattori näytti arvoa 3350 ja siinä oli laboratorioanalyysien
perusteella ylemmän ohjeatvon ylityksiä.

—

—

Laboratorioon lähetetyissä jäännösnäytteissä VNa:n ylemmän ohjearvon ylityksiä oli
näytteessä TP9 2-3m (C5—C;o, Tolueenin, Etyylibentseenin ja ksyleenien) ja VNa:n
alemman ohjearvon ylityksiä oli näytteessä TP9 2-3m (C;o—C2; ja Bentseeni) sekä
näytteessä TP14 2-3m (Bentseeni ja Ksyleenit). Kynnysarvon yHtyksiä oli näytteessä
TP9 2-3m (C1o—C40) sekä näytteessä TP13 2-3m (Bentseeni).
Suurimmillaan pitoisuudet olivat näytteessä TP9 2-3m, jossa keveiden
öljyhiilivetyjakeiden (C5-C;o) pitoisuus 950 mg/kg, Tolueenin pitoisuus 170 mg/kg,
Etyylibentseenin pitoisuus 160 mglkg ja Ksyleenien pitoisuus 640 mg/kg ylittävät VNa:n
214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon, keskiraskaiden äljyhiilivetyjakeiden (Cio-C21)
pitoisuus 770 mg/kg ja Bentseenin pitoisuus 0,85 mglkg ylittävät alemman ohjearvon
sekä öljyjakeiden summapitoisuus (Cio-C40) 840 mg/kg ylittää kynnysarvon.
MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN JA KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI
Arvioinnin lähtökohta

Kynnys- ja ohjearvot sekä vaarallisen jätteen raja-arvot tässä kohteessa tutkittujen
haitta-aineiden osalta on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 1).
Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnys- ja ohjearvot sekä
vaarallisen jätteen raja-arvot (SYKE, YO 98/2002) tässä kohteessa määritettyjen haittaaineiden osalta.
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VNA
217/2007
Kynnysarvo

VNA
217/2007
Alempi
ohjearvo

VNA
217/2007
Ylempi
ohjearvo

SYKE, YO
98/2002
Vaaraflisen
jatteen
raja-arvo

Näytepisteet
TP9
2-3 m

TP13
2-3 m

1P14
2-3 m

840

<50

<50

950

<50

<50

770

<50

<50

69

<50

<50

mglkg
Öljyjakeet
(>C;o-C40)
Öljyhiilived yt,
kevyetjakeet

300

-

10000

-

-

100

500

300

1000

600

2000

0,2

1

1000

0,85

0,11

0,39

5

25

10000

170

<0,1

<0,1

10

50

160

<0,1

<0,1

10

50

640

0,11

13

-

(05-Olo)

Öljyhiilivedyt,
keskitisleet
(>C10-C21)
Öljyhiilivedyt,
raskaat jakeet
(>C21-C40)
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Ksyleeni

-

-

-

-

0,02
-

-

-

-

125000

Vi itearvotarkastel u

Ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 mukaisesti maaperän pilaantuneisuuden
perusarviointi voidaan suorittaa vertaamalla todettuja pitoisuuksia VNa:n 214/2007
mukaisiin ohjearvoihin, mikäli:
kohde ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä hyödynnetä
talousvetenä,
kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien laajamittaista viljelyä tai muuta elintarvikkeiden
tuotantoa,
kohteessa ei sijaitse päiväkotia tai leikkipuistoa,
kohteella tai sen lähiympäristöllä ei ole erityistä suojeluarvoa,
-kohteessa
ei
esiinny merkittäviä määriä
herkästi
haihtuvia
yhdisteitä
(asuinrakennuskohteissa),
kohteessa ei esiinny haitta-aineita, joille ei ole esitetty kynnys- ja ohjearvoja ja
haitta-aineiden kulkeutuminen alueen ulkopuolelle ei ole merkittävää.
-

-

-

-

-

-

Alla on esitetty näytteissä laboratorioanalyysein todetut kohonneet haitta
ainepitoisuudet sekä vertailu VNa:n 214/2007 mukaisiin viitearvoihin:
Näytteessä TP9 2-3m todettiin kevyiden öljyjakeiden (C5-C1o) pitoisuus 950 mg/kg,
keskiraskaiden
öljyjakeiden
(C1o-C21)
pitoisuus
770
mg/kg,
öljyjakeiden
summapitoisuus (C1o-C40) 840 mg/kg, bentseenin pitoisuus 0,85 mg/kg, tolueenin
-
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pitoisuus 170 mg/kg, etyylibentseenin pitoisuus 160 mg/kg ja ksyleenien pitoisuus 640
mg/kg.
O
tolueenin pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon
O
etyylibentseenin pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon
O
ksyleenien summapitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon
O
kevyiden öljyjakeiden pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon
O
keskiraskaiden öljyjakeiden pitoisuus ylittää alemman ohjearvon
O
bentseenin pitoisuus ylittää alemman ohjearvon
O
öljyjakeiden summapitoisuus ylittää kynnysarvon
Näytteessä TP14 todettiin bentseenin pitoisuus 0,39 mg/kg ja ksyleenien pitoisuus 13
mglkg.
O
bentseenin pitoisuus ylittää alemman ohjearvon
O
ksyleenien pitoisuus ylittää alemman ohjearvon

-

-

Näytteessä TP13 2-3m todettiin bentseenin pitoisuus 0,11 mg/kg.
O
bentseenin summapitoisuus ylittää kynnysarvon

Muilta osin tutkimusten yhteydessä ei todettu laboratorioanalyyseissä VNa:n 214/2007
mukaisten ohjearvopitoisuuksien tai kynnysarvopitoisuuksien ylityksiä.
Riskinarviointi
Kiinteistöllä sijaitseva rakennus on tällä hetkellä tyhjillään eikä tulevasta toiminnasta ole
vielä varmuutta. Kiinteistön nykyiseltä omistajalta saadun tiedon mukaan mahdollisia
toimintoja ovat ruokaravintola tai päivittäistavarakauppa. Kiinteistö on merkitty
nykyisessä maankäytössä liike- ja toimistorakennusten alueeksi.
Ylemmän ohjearvon ylittäviä öljyhiilivetyjakeita ja VOC-yhdisteitä havaittiin käytöstä
poistetun ja massanvaihdolla kunnostetun mittarikentän alueella 2-3 m:n syvyydessä.
Tutkimuspisteiden havaintojen perusteella ei ole syytä epäillä, että haitta-aineita olisi
kulkeutunut rakennuksen alle.
Arvioinnin perusteella alueen nykyisessä käytössä havaituista raskaiden öljyhiilivetyjen
ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksista ei aiheudu ympäristö- tai terveysriskejä kohteessa.
Pilaantuneisuus ja jatkotoimenpiteet
Pilaantuneita (pitoisuus yli alemman ohjearvotason) maa-aineksia esiintyy
tutkimuspisteiden TP9 ja TP14 kohdalla 1-3 metrin syvyydellä maanpinnan tasosta.
Pilaantumaa esiintyy arviolta 150 m2:n alueella yhteensä noin 300 m3. Laskennallisesti
alueella on 650 tonnia pilaantunutta maa-ainesta.
Kohteesta tehtyjen tutkimuksien ja riskinarvioinnin perusteella maaperässä ei esiinny
raskaiden öljyhiilivetyjen ja VOC-yhdisteiden osalta pilaantumaa, josta saattaisi
aiheutua ympäristö- ja/tai terveysriskejä alueen nykyisessä käytössä.
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Maaperä on pilaantunut öljyhiilivetyjen kevyillä ja keskiraskailla jakeilla sekä BTEX
yhdisteillä.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioimiseksi on annettu
Valtioneuvoston asetus 214/2007. Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnin tulee perustua kohdekohtaiseen arvioon maaperässä
olevien haitallisten aineiden mahdollisesti aiheuttamasta vaarasta tai haitasta
terveydelle ja ympäristölle.
Kiinteistöllä todettiin laboratorioanalyysien perusteella VNa:n 214/2007 mukaiset
kevyiden öljyhiilivetyjakeiden (05—Olo), tolueenin, etyylibentseenin ja ksyleenien
ylemmän ohjearvon ylitykset, keskiraskaiden öljyhiilivetyjakeiden (C10—C21), bentseenin
ja ksyleenien alemman ohjearvon ylitykset sekä öljyjakeiden summapitoisuuden (Cm
C40) ja bentseenin kynnysarvon ylitys käytöstä poistetun ja massanvaihdolla
kunnostetun mittarikentän alueella 2-3 m:n syvyydessä.
Kohdekohtaisen arvion perusteella maaperässä ei esiinny öljyhiilivetyjen ja VOC
yhdisteiden osalta pitaantumaa, josta aiheutuisi ympäristö- ja/tai terveysriskejä alueen
nykyisessä käytössä.
Mikäli kiinteistön kaavoituksessa ja käyttötarkoituksessa tulee muutoksia tai kiinteistöllä
tehdään maanrakennustöitä, tulee pilaantunut alue huomioida. Kiinteistön kaavoituksen
ja käyttötarkoituksen muuttuessa tulee laatia uusi käyttötarkoituksen mukainen
riskinarvio ja mahdollisten maanrakennustöiden yhteydessä haitta-aineiden esiintymä
alueella tulee suorittaa tarvittava maaperänpuhdistus massanvaihdolla tai muulla
kohteeseen soveltuvalla menetelmällä.

KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Kun nostustavoitteet
Lapin
ELY-keskus on
antanut lausunnon kiinteistön
kunnostustarpeesta
(LAPELY/3401/2017). ELY-keskus on katsonut, että nykyisen asemakaavan ja tulevan
käyttötarkoituksen perusteella alueella on kunnostustarve.
Kohteen kunnostustavoitteeksi esitetään VNa:n 214/2007 mukaisia haitta
ainepitoisuuksien alempia ohjearvotasoja. Kiinteistön tulevasta käytöstä ei ole täyttä
varmuutta,
mahdollisia
toimintoja
ovat
mutta
tai
esim.
ruokaravintola
pävittäistavarakauppa.
Kunnostusmenetelmä
Pilaantuneen maaperän kunnostus suoritetaan massanvaihtona.
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Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely
Pilaantuneet maat poistetaan ja kuljetetaan peitettyinä luvanvaraiseen vastaanotto
paikkaan. Kuormien mukana toimitetaan ympäristöteknisen valvojan laatimat pilaan
tuneen maan siirtoasiakirjat, joista toinen jää vastaanottopaikkaan ja toinen toimitetaan
takaisin valvojalle.
Pilaantuneen maan kaivua valvoo ja ohjaa ympäristötekninen valvoja. Kaivutyötä ohja
taan ennakkotutkimustiedon ohella työaikaisella näytteenotolla ja kenttäanalyyseillä
(PID, Petr0FLAG).
Kunnostuksen yhteydessä otetaan maanäyffeitä, joilla seurataan maaperän haitta
ainepitoisuuksia. Maaperän jäännöspitoisuudet määritetään kaivantojen pohjalta ja
seinistä otetuista näytteistä laboratoriossa. Ennen laboratorioon lähettämistä näytteet
on todettu aistinvaraisesti ja kenttäanalyysein riittävän puhtaiksi (alle puhdistamisen
tavoitetason). Näytteistä analysoidaan öljyhiilivedyt (C5-C40) ja BTEX-yhdisteet.
Pilaantuneet maa-ainekset pyritään lastaamaan suoraan kuorma-autojen kyytiin. Mikäli
maa-aineksia tarvitsee välivarastoida kiinteistöllä, kasoja kastellaan/peitetään
pölyämisen ehkäisemiseksi. Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan asianmukaisesti
peitettynä vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ko. tavalla pilaantuneita
maa-aineksia. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään välttämään pilaantuneiden maaainesten aiheuttama mahdollinen lisäpilaantuma.

AIKATAULU
Pilaantuneet maa-ainekset poistetaan kesän 2018 aikana.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.

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

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 241-404-6-308 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset,
ylittävät
valtioneuvoston
maaperän
joiden
haitta-ainepitoisuudet
pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) aiemmat ohje-arvot öljyhiilivetyjen osalta:
O
bensiinijakeet (C5-C;o) 100 mg/kg,
O
keskitisleet (>C1o-C21) 300 mglkg,
O
raskaat öljyjakeet (>C2;-C40) 600 mg/kg,
O
MTBE-TAME 5 mg/kg,
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O
O
O
O

bentseeni 0,2 mglkg,
tolueeni 5 mg/kg,
etyylibentseeni 10 mg/kg ja
ksyleenit3 10 mg/kg.

Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoi
suudet ylittävät alemman ohjearvon saadaan poistettua. Kaivumaita, joiden
pitoisuudet jäävät alle alempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen
täytöissä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja
Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt
on saatettava loppuun päätöksen voimassaoioaikana. Kunnostusta tulee
kuitenkin jatkaa siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy
kunnostuksen toiminnanharjoittajan esityksestä loppuun saatetuksi.
2.

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

3.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon ja käsittelyyn.
Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden
sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Keminmaan kunnan
ympäristön-suojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden
maamassojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja
tulee kulje-tuskaluston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan
haitallisia aineita ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä
kuljetuksen aikana. Pilaantuneen 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 ohjearvot saadaan pakottavasta syystä välivarastoida
kiinteistöllä tiiviiliä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on
peitettävä huuhtoutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

5.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä
tarkoitukseen 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
noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen otettu pilaan
tuneita aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristön
suojeiulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty
kyseisen jätteen käsittely.

6.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 11 täsmennetyllä tavalla

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fl/Iappi
96101 Rovaniemi

10
ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä
pitoisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan.
Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtausta
soihin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä kartalla sekä
esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista
ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.
Määräys melun torjunnasta
7.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa kello 07:00—22:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 55
dB (A) eikä kello 22:00—07:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa
50 dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on aihetta epäillä toiminnasta syntyvän
meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvollinen ryhtymään haitan johdosta
tarvittaviin 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-kes
kukselle ja Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tulee
laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot,
työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää
kunnostustyön aikana.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
9.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitet
Keminmaan
kunnan
tava
Lapin
ELY-keskukselle
ja
Mikäli
häiriötilanteesta
voi
aiheutua
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on tapauksesta ilmoitettava myös Lapin
välittömästi
ryhdyttävä
pelastuslaitokselle.
Toiminnanharjoittajan
on
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 Keminmaan 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
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 Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu
mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.
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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
Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3)
kuukauden kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
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 pöytäkirjaUmuistiot.

Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäise
miseksi. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantunei
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aiemmat ohjearvot öljyhiilivetypitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittä
essään huomioon alueen asemakaavoituksen ja käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa
noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä
toiminnasta ennakolta arvioiden aiheudu ympäristön muuta pilaantumista tai sen
vaaraa. Kunnostustyölle on asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun
viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan
tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista
(määräys 1).
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen
toimittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm.
oikeanlaisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä
(määräykset 3-4).
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
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käsitellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan
saaneissa 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
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden
turvaamiseksi (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 antami
seksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
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
kenttämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi
kaivantojen tarkistusvelvoite näytteenotoi n on tarpeen. Laboratoriotulosten odottam i
nen varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
Kunnostustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
kunnostettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti
sekä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 10-13).
Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa 31.12.2021 asti. Kunnostustyö voidaan aloittaa päätöksen
antopäivänä. Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille,
mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saada
puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi sekä Keminmaan kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kunnantie
3, Keminmaa. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi > Asiointi,
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luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti >
Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maaalueet> Lapin ELY-keskus.

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133 §, 136 §, 190 §, 191 §ja
205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011)12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 §ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 §ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)2 §,
Valtion maksuperustelaki (150/1 992) 8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehittämis-ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018
(1066/2017).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 045 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö
keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksul
lisista suoritteista vuonna 2018 (1066/2017) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän
päätöksen käsittelyyn käytettiin 19 tuntia eli maksu on yhteensä 1 045 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944)

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

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle

Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus
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TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikön
sijainen, Ylitarkastaja

Tiina Kämäräinen

Ylitarkastaja

Vesa-Matti Määttä

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Lapin ELY-keskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan
hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 24.8.2018.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin
ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta,
jonka alueella toiminnan ym päristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ym päristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella
ym päristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot
muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101
Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
-

-

-

-

-

-

-

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti
selvitys asiamiehen toimivallasta
-

-

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös
faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se
on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
0295642760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8—16.15

Vaasan
hallinto-oikeudessa
valituksen
käsittelystä
perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä m uutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
96101 Rovaniemi
www.elv-keskus.fi/Iappi
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