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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Kakslauttanen Arctic Resort Oy
Kiilopääntie 9
99830 SAARISELKÄ
Yhteyshenkilö:
Jussi Eiramo
Kiilopääntie 9
99830 SMRISELKÄ
jussi.eiramokakslauttanen.fi
Y-tunnus 0193088-3
PUHDISTETTAVAT ALUEET JA NIIDEN SIJAINNIT
Kunnostettavat alueet sijaitsevat Sodankylän kunnassa osoitteissa Keloigluntie 5 ja
Tonttutie, 99830 Saariselkä. Ilmoituksen mukaiset puhdistettavat alueet sijaitsevat kun
teistöllä RN:o 758-893-10-1. Kohteen sijainnit ovat esitetty päätöksen liitteenä olevassa
sijainti kartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydes
sä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitetta
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 31 .3.2017.
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ALUEIDEN KAAVOITUSTILANNE JA KIINTEISTÖN OMISTAJA
Keloigluntie 5:n alueella on voimassa Sodankylän kunnan asemakaava (Kakslautta
nen, Kultaojan asemakaava ja asemakaavan muutos kortteli 304 rakennuspaikka 2 ja
kortteli 310). Asemakaavassa alue on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten kort
telialueeksi (RM-8). Korttelialueelle saa rakentaa majoitusrakennuksia ja niitä palvele
via huoltorakennuksia.
Tonttutien alueella on 29.6.2011 hyväksytty oikeusvaikutteinen osayleiskaava (Saari
selän yleiskaavan muutos, Kakslauttasen alue). Kyseisessä kaavassa alueelle ei ole
suunniteltu rakentamisen osoittamista.
Kiinteistön omistaa Suomen valtio ja hallinnoiva viranomainen on Metsähallitus.
ILMOITETTU TOIMINTA
Maaperätutkimukset tehtiin 1.11.2016 Lomakylä Kakslauttanen Oy:n epäillyn jätteiden
maahan hautaamisen ja polttamisen selvittämiseksi. Tarkempaa selvitystä oli edellytet
ty kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kutsusta 13.10.2016 paikalla pidetyssä tar
kastuksessa. Maaperätutkimuksista on laadittu Tutkimusraportti 5.12.2016 (PBM Oy).
Lapin ELY-keskus on 1.2.2017 antamassaan lausunnossa LAPELY/3942/201 6 katso
nut, että toiminnanharjoittajan on tehtävä ympäristösuojelulain 136 §:n mukainen ilmoi
tus maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi viimeistään 31 .3.2017 mennessä.
Alueen rakentamisesta syntynyttä rakennus- ja sekajätettä on poltettu kahdella alueel
la, Keloigluntie 5:n ja Tonttutien rakennustarvikkeiden varastointialueilla. Rakentamista
on tehty 2010 -luvulla. Jätteenpolton myötä maaperään on aiheutunut raskasmetalli
päästöjä. Kokonaan ja osin palanutta jätettä on haudattu maahan rakennustarvikkeiden
varastointialueella, jossa on myös sahattu ja käsitelty CCA kyllästettyjä pylväitä. Ke
loiglut -alueen polttopaikalla on poltettu sekalaista puuainesta.
Alue on yleisesti matkailukäytössä. Alueella on runsaasti majoitus- sekä ohjelmatoimin
taan liittyvää rakennuskantaa, jota on myös rakenteilla edelleen.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Yleisesti alueella on havupuuvaltaista metsämaata. Maaperätiedot on kuvailtu näyte
kuoppakohtaisesti haitta-ainetutkimukset, selvitykset ja tulokset —kappaleessa.
Kunnostettavat alueet eivät sijaitse pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet Len
tokentänniemi (12148219, muu pohjavesialue), Uudenhaaranniemi (12148220, muu
pohjavesialue)ja Kotahaju (12148221, muu pohjavesialue) sijaitsevat 1,4-1,9 km etäi
syydellä pohjoisen-luoteen suunnassa.
Pohjaveden pinnankorkoa ei ole selvitetty. Kohteiden läheisyydessä ei ole tiedossa
olevia talousvesikaivoja.
Lähin vesistö Kultaoja sijaitsee rakennustarvikkeiden varastointialueen itäpuolella, lä
himmillään noin 100 metrin etäisyydellä. Keloiglu -alueen polttopaikalta Kultaoja sijait
see noin 270 metrin etäisyydellä lännen suunnassa. Kultaoja virtaa pohjoisen suuntaan
ja laskee edelleen Tolosjokeen.
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HAITTA-AINETUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA TULOKSET
Rakennustarvikkeiden varastokenttä
Tonttutien molemmin puolin on raivattu kenttäaluetta, jolla varastoidaan mm. rakennus
tarvikkeita. Tien pohjoispuolella olevalla alueella oli matala maa aineksesta tehty kum
pu, johon epäiltiin haudatun jätettä.
Tien eteläpuolella oli maanpinnalla alue, jossa oli poltettu jätettä. Tutkimuspäivänä
maassa polttopaikalla oli kasattuna ilmeisesti poltettavaksi tarkoitettua puujätettä. PoIt
toalueelle oli aiemmin tehty kaivanto, josta kaivettuja maa-aineksia oli kasattuna kai
vannon ympärille kolmeen erilliseen kasaan.
Kenttäalueen länsipuolella, Tonttutien molemmin puolin, on kasattuna vanhoja sähkö
pylväitä useammassa kasassa.
Tonttutien pohjoispuolella olevan kummun alueelle, johon epäiltiin haudatun jäteitä,
tehtiin viisi koekuoppaa (kuopat KKJ-KK5) kaivinkoneella. Kuopat pyrittiin kaivamaan
luonnonmaahan asti, mahdollisten täyttökerrosten läpi.
Tonttutien eteläpuolella olevalle polttopaikalle tehtiin yksi koekuoppa aiemmin tehdyn
kaivannon pohjalle (kuoppa KK1O). Toinen koekuoppa tälle alueelle tehtiin maanpin
nassa näkyneen polttoalueen kohdalle (kuoppa KK1 1).
Alueella kaivettuja maa-aineksia oli kasattuina kolmeen erilliseen kasaan (kasat A, B ja
C), näistä kasoista otettiin kokoomanäytteet laboratorioanalyysiin.
Otetuista maanäytteistä analysoitiin laboratoriossa:
O
pH, vesiliukoinen kloridi, sähkönjohtokyky
O
alkuaineanalyysit (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn)
O
öljyhiilivedyt THC C5-C40
O
PAH -yhdisteet
Lisäksi yhdestä materiaalinäytteestä analysoitiin asbesti.
Koekuoppa KKI kaivettiin täyttöalueen reunaan, noin metrin syvyyteen. Maaperä oli
muutoin koskematonta, paitsi pinnasta oli poistettu kasvukerros ja kummun maatäyttöä
oli ohuelti läjitettynä kuopan alueella. Kuopan reunapenkereestä tehtiin XRF-analy
saattorilla mittaus O-O,2m näytteelle, jossa oli nähtävillä humuskerroksen aiheuttamaa
värjäytymää sekä 0,2-im näytteelle maaperän luontaisen metallipitoisuuden selvittä
miseksi.
Koekuoppa KK1, XRF-mittaustulokset reunapenkereestä, yksiköt mg/kg:
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Koekuoppa KK2 kaivettiin noin 3,5 metrin syvyyteen. Kuopassa oli 0-3 metrin syvyy
teen täyttää. Täyttökerros koostui pääasiassa läjitetystä humuskerroksesta, jossa oli
sekoittuneena puuainesta, kuten juuria ja kantoja. Kalliopinta oli noin 3-3,5 metrin sy
vyydessä. Kallioperä alueella on hyvin rapautunutta ja sitä voitiin kaivaa kaivinkoneella.
Täyttäkerroksen alaosassa oli ohut noin 5 cm jätettä sisältänyt kerros, jossa todettiin
rakennusjätettä, kuten muovia ja SPU-eristekappaleita. Täyttökerroksesta 0-3m otetus
sa näytteessä (Ahma KK2 0-3m) ei laboratorioanalyyseissä todettu kohonneita haittaaineiden pitoisuuksia.
Koekuoppa KK3 kaivettiin täyttäalueen eteläreunaan noin 1,8 metrin syvyyteen. Puh
taasta maa-aineksesta koostunut täyttäkerros oli noin 0,6 metrin vahvuinen. Täytän alla
luonnonmaan pinnasta oli poistettu kasvukerros, muutoin maaperä oli koskematonta.
Koekuoppa KK4 kaivettiin noin 2,6 metrin syvyyteen. Kuopassa oli 0-1 ,6 metrin syvyy
teen täyttää, joka koostui humuksen sekaisesta maa-aineksesta, jossa oli sekoittunee
na puuainesta, kuten juuria ja kantoja. Tämän kerroksen alla oli noin metrin vahvuinen,
osittain palanut jätetäyttäkerros, joka päättyi rapautuneeseen kalliopintaan. Jätetäyttä
koostui kotitalous- ja rakennusjätteestä.
Laboratorioanalyysiin otettiin näytteet jätetäytän pintakerroksesta (Ahma KK4 1 ,6m) ja
kuopasta kaivettujen maa-ainesten läjityskasasta (Ahma KK4 kasa). Näytteen KK4
1,6m pH oli 4,88. Arseenin (As 6 mglkg) pitoisuus ylitti kynnysarvon. Antimonin (Sb 31
mglkg) ja sinkin (Zn 350 mg/kg) pitoisuudet ylittivät alemman ohjealueen raja-arvot ja
kuparin (Cu 390 mglkg) pitoisuus ylitti ylemmän ohjealueen raja-arvon. Läjityskasasta
otetussa näytteessä kuparin (Cu 250 mglkg) ja sinkin (Zn 310 mglkg) pitoisuudet ylitti
vät alemman ohjealueen raja-arvot.
Kuopassa KK4 rakennusjätteen seassa oli myös levytystä, jossa oli myäs laatoitusta
laasteineen. Tästä otettiin näyte, joka toimitettiin asbestianalyysiin. Näyte ei sisältänyt
asbestia.
Koekuoppa KK5 kaivettiin täyttöalueen ulkopuolelle noin 0,7 metrin syvyyteen. Kuopan
alueella luonnonmaan pinnasta oli poistettu kasvukerros, muutoin maaperä oli koske
matonta.
Koekuoppa KK1 0 kaivettiin Tonttutien eteläpuolella olevalle polttoalueelle aiemmin
tehdyn avoimen kaivannon pohjalle. Pohjaa syvennettiin noin 0,5 metrin syvyyteen, jos
ta alkoi rapautunut kalliopinta. Kaivannon pohjalla olleessa maa-aineksessa oli edel
leen hautautuneena jätettä.
Koekuoppa KKI 1 kaivettiin Tonttutien eteläpuolella olevalle polttopaikalle. Kuoppa kai
vettiin noin 1,8 metrin syvyyteen. Maassa oli poltettua ainesta noin 0,2 metrin vahvui
nen kerros, jonka alla oli metrin syvyyteen maatäyttäkerros. Täytän alla oli noin 0,8
metrin vahvuinen poltettu jätekerros, joka sisälsi myäs palamatonta rakennusjätettä.
Laboratorioanalyysiin otettiin näytteet maanpinnan poltetusta kerroksesta (Ahma KK1 1
0-0,2m) ja haudatusta poltetusta jätekerroksesta (Ahma KK1 1 1-1 ,8m). Näytteessä
Ahma KK11 0-0,2m ei ollut kynnysarvot ylittävää pitoisuutta. Näytteessä Ahma KK11 11,8m nikkelin (Ni 72 mg/kg) pitoisuus ylitti kynnysarvon. Antimonin (Sb 12 mg/kg) pitoi
suus ylitti alemman ohjealueen raja-arvon. Arseenin (As 130 mg/kg), kromin (Cr 260
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mglkg), kuparin (Cu 890 mglkg) ja sinkin (Zn 880 mg/kg) pitoisuudet ylittivät ylemmän
ohjealueen raja-arvot. Näytteessä myös sähkönjohtokyky oli huomattavan korkea mui
hin näytteisiin nähden.
Varastokentän länsipuolella Tonttutien molemmin puolin on varastoituna sähköpylväitä
useissa pinoissa. Pylväitä on sahattu ja ilmeisesti sahauksessa ylijääneitä kappaleita
on kasalla. Pylväät on kyllästetty CCA-kyllästeellä, tehdyssä XRF analyysissä arsee
nin, kromin ja kuparin pitoisuudet olivat pylväässä korkeat.
Sähköpylväästä tehdyn XRF-m ittauksen tulokset, yksikkö mglkg:
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Käytöstä poistetut pylväät, sahausjäte ja syntynyt puujäte on vaarallista jäteitä. Kaikki
CCA-kyllästetty puujäte on toimitettava erillisenä jätejakeena luvan omaavaan vas
taanottopaikkaan. Puuta käsiteltäessä on käytettävä käsineitä ja sitä sahattaessa tai
työstettäessä on käytettävä hengitys- ja silmäsuojainta.
Rakennustarvikkeiden varastoalueella oli kolme maakasaa. Kasa A oli Tonttutien poh
joispuolella ja tässä kasassa oli lievästi jätettä, kuten mm. metallinen maaliastia. Ka
sasta A otetussa näytteessä (Ahma Kasa A) pitoisuudet olivat alle laboratorion määri
tysrajan. Otetun näytteen pH oli 3.
Kasat B ja C on ilmeisesti Tonttutien eteläpuolelle aiemmin tehdyn kaivannon läjitys
maita. Kasassa B oli näkyvissä sekalaista jätettä, erityisesti kasan länsipäässä oli run
saammin poltettua jätettä näkyvissä. Tästä kasasta otetussa kokoomanäytteessä (Ah
ma Kasa B) arseenin pitoisuus (As 7,8 mglkg) ylitti kynnysarvon. Kuparin (Cu 160
mglkg) ja sinkin (Zn 260 mglkg) pitoisuudet ylittivät alemman ohjealueen raja-arvot.
Näytteen sähkönjohtokyky oli muihin otettuihin näytteisiin verrattuna korkea 103,7
mS/m. Kasasta C otetussa näytteessä ainoastaan kromin pitoisuus (Cr 110 mg!kg) ylitti
lievästi kynnysarvon.
Keloigiut
Alueelle on läjitettynä pintamaan kunttakerrosta. Läjityskasat sisältävät myös runsaasti
kantoja. Alueella oli aiemmin tehty avoin kaivanto, jonka läheisyydessä oli polttopaikka,
jossa oli osin palanutta puuta kasassa.
Aiemmin tehdyn, avoinna olleen kaivannon reunapenkereistä ja pohjalta otettiin ko
koomanäyte laboratorioanalyysiin. Samoin myös polttopaikalta otettiin näyte analysoi
tavaksi. Otetuista maanäytteistä analysoitiin laboratoriossa:
O
pH, vesiliukoinen kloridi, sähkönjohtokyky
O
alkuaineanalyysit (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn)
O
öljyhiilivedyt THC C5-C40
O
PAH -yhdisteet
Keloiglualueella olevalta polttoalueelta otetussa näytteessä (Ahma Keloiglut polttoalue)
kromin (Cr 190 mg/kg) ja antimonin (Sb 5,2 mg/kg) pitoisuudet ylittivät kynnysarvot. Ar
seenin (As 180 mglkg), kuparin (Cu 510 mg/kg) ja sinkin (Zn 1 030 mglkg) ylittivät
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ylemmän ohjealueen raja-arvot. Näytteen pH oli 9,22 ja sähkönjohtokyky oli 54,0
mS/m. Alueelle aiemmin tehdystä, avoimena olleesta kaivannosta otetussa näytteessä
(Ahma Keloiglut kaivanto) pitoisuudet alittivat kynnysarvot.
Haitta-aineiden määräarvio
Tehdyssä tutkimuksessa on todettu tarve kunnostukselle, mulla pilaantuma-alueiden
laajuuksia ei ole rajattu. Kunnostustyön yhteydessä varmistetaan riittävän laajalla koe
kuoppakaivulla, ettei maahan todettujen pilaantumien lisäksi maaperässä ole laajem
min pilaantumaa.
KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET
Lähtökohdat
Valtioneuvoston asetus (VNa 214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar
peen arvioinnista, jossa annetaan haitta-aineille tavoite- ja ohjearvot, on tullut voimaan
1.6.2007. Asetuksessa annetaan haitta-aineille kolme arvoa: kynnysarvo sekä alempi
ja ylempi ohjearvo. Kynnysarvo edustaa pilaantuneisuutta, jonka ylittyessä maaperän
pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava.
Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaaval
la alueella pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjear
von. Muilla alueilla maaperää pidetään pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää
alemman ohjearvon.
Pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi
Rakennustarvikkeiden varastointialue
Alueella on maahan haudattuna poltettua sekä osin palanutta jätettä. Maahan haudatut
jätteet tulee poistaa ja toimittaa soveltuvaan vastaanottopaikkaan. Myös maahan hau
datut kannot ovat jätettä, joka tulee toimittaa soveltuvaan vastaanottopaikkaan. Jäte
kerroksesta otetuissa näytteissä todettiin raskasmetallien pitoisuuksia, jotka antimonin,
arseenin, kromin, sinkin ja kuparin osalta ylittävät esitetyn kunnostustason. Nämä ai
nekset tulee poistaa maasta ja toimittaa luvan omaavaan vastaanottopaikkaan.
Alueella olevissa läjitetyissä maa-aineskasoissa A ja B todettiin jätettä, joka tulee toi
mittaa soveltuvaan vastaanoifopaikkaan. Kasassa B sinkin ja kuparin osalta ylittyy esi
tetty kunnostustaso. Nämä kaivetut ainekset tulee toimittaa luvan omaavaan vastaanot
topaikkaan.
Alueelle on varastoituna runsaasti sähköpylväitä. Käytöstä poistetut sähköpylväät, nii
den sahausjäte ja syntynyt puujäte ovat vaarallista jäteifä. Kaikki CCA-kyllästetty puu
jäte on toimitettava erillisenä jätejakeena luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Kylläs
tetty puu soveltuu uudelleenkäyttöön, jos puu käytetään jokseenkin välittömästi uudel
leen esim. Tukes:n ohjeiden mukaisesti. Muuntamistoimet ovat jätteen ammattimaista
hyödyntämistä, ja niitä tekevä toiminnanharjoittaja tarvitsee tähän asianmukaisen ym
päristöluvan.
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Keloigiut
Alueella on maan pinnalla poltettua sekä osin palanutta puujätettä. Polttopaikalta, pin
nan poltetusta kerroksesta otetussa näytteessä todettiin raskasmetallien pitoisuuksia,
jotka arseenin, sinkin ja kuparin osalta ylittävät esitetyn kunnostustason. Nämä ainek
set tulee poistaa ja toimittaa luvan omaavaan vastaanottopaikkaan.
KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Kunnostustyölle nimetään valvoja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töi
den aloittamista Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviran
omaiselle.
Kunnostusmenetelmän valinta
Kunnostusmenetelmäksi esitetään massanvaihtoa. Pilaantuneilta alueilta massat kai
vetaan kasoille, joista edelleen lajitellaan eri jätejakeet. Jätteenerottelu tehdään kaivin
koneella ja lisäksi käsin erottelemalla. Jätteen erottelun jälkeen kasoista otettujen näytteiden pitoisuuksien perusteella arvioidaan soveltuva vastaanottopaikka aineksille.
Aikataulu
Kunnostustyöt suoritetaan vuoden 2017 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 tarkoitettujen alueiden
puhdistamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 758-893-10-1 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden
haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) kynnysarvot haittaaineiden osalta:
O
antimoni (Sb) 2 mg/kg
O
arseeni (As) 5 mglkg,
O
elohopea (Hg) 0,5 mg/kg,
O
kadmium (Cd) 1 mg/kg,
O
koboltti (Cc) 20 mg/kg,
O
kromi (Cr) 100 mg/kg,
O
kupari (Cu) 100 mg/kg,
O
lyijy (Pb) 60 mg/kg,
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nikkeli (Ni) 50 mg/kg,
O
sinkki (Zn) 200 mg/kg,
O
vanadiini (V) 100 mglkg,
O
öljyjakeet (>C1o-C40) 300 mg/kg.
Lisäksi kiinteistön maaperään haudatut jätteet tulee poistaa. Jätteet on lajiteltava
ja toimitettava ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Kunnostustyöt on
ulotettava niin laajalle, että kaikki haudatut jätteet ja maamassat, joissa pitoisuu
det ylittävät kynnysarvon saadaan poistettua. Alueen pohjaveden haitta
ainepitoisuudet tulee selvittää ja arvioitava puhdistustarve.
O

Lähialueen maaperän metallien taustapitoisuudet tulee varmentaa mittauksin.
Kynnysarvon tai alueen taustapitoisuuden alittavia maa-aineksia voidaan hyötykäyttää.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodan
kylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saa
tettava loppuun 31.12.2017 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen
saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan
esityksestä loppuun saatetuksi.
2.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon sekä käsitte
lyyn. Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jät
teiden sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympä
ristön pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee
kuljetuskaluston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitalli
sia aineita ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aika
na. Pilaantuneen maan haltijan velvollisuus on laatia siirtoasiakirja ja huolehtia,
että pilaantuneita maita siirrettäessä on kuljetusten mukana jätelain (646/2011)
121 §:n mukainen siirtoasiakirja.

3.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät valtioneuvoston maape
rän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) kynnysarvot voidaan pakottavasta syystä välivarastoida kiinteistöllä
tiiviillä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on peitettävä huuh
toutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

4.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, on se
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
tukseen soveltuvalla laitteistolla. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään,
on veden viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitok
selta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen otettu
pilaantuneita aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristön
suojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty
kyseisen jätteen käsittely.
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5.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 9 täsmennetyllä tavalla ja
mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä pitoi
suuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan. Mikäli
puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoihin, on
esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä esitettävä
arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja ter
veysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräykset vastuuhenki löistä ja töiden aloittamisesta

6.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys pi
laantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tu
lee laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot,
työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää kun
nostustyön aikana.

Määräykset poikkeuksel lisista tilanteista

7.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel
le. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on ta
pauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja
raportoinnista

8.

Kunnostustyön aikana tulee pitää työmaapöytäkirjaa, johon kirjataan tehdyt toi
menpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Pöytäkirjat on
säilytettävä vähintään kolmen (3) vuoden ajan ja ne on pyynnöstä esitettävä La
pin ELY-keskukselle tai Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt raja-arvot. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorio
analyyseillä varmistetut tarkkailutulokset alittavat kaikilta kaivannon reunoilta ja
sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa peittää ennen
kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulosten perusteella on todettu maaperän pi
laantumattomuus ja Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristön
suojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

10.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä kunnostuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnan
harjoittajan esitettävä selvitys kunnostettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistus
tarpeesta.
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11.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodanky
län kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto työmaapöytäkirjasta,
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-TM35FI N -koordinaatisto),
O
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta ja
O
tarvittaessa määräyksessä 5 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 10 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

Päätöksen perustelut

Lapin ELY-keskus katsoo, että pilaantuneen maaperän puhdistaminen ilmoituksessa
esitetyllä tavalla ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen täyttää ympä
ristönsuojelulaissa pilaantuneen maaperän puhdistamiselle asetetut vaatimukset eikä
kunnostustyöstä tai kiinteistön maaperästä aiheudu jatkossa terveyshaittaa tai vaaraa
ympäristölle. Ennakolta arvioiden kohteen pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pi
laantumisen aste on riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käy
tössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää ja toiminnasta ei aiheudu ympäris
tön muuta pilaantumista.
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) kynnysarvot haitta
ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään huo
mioon alueen kaavoitustilanteen ja käyttötarkoituksen sekä sen, että maaperän pilaan
tuminen on aiheutunut suurilta osin maa-ainesten läjittämisestä ja jätteiden polttami
sesta.
Kynnysarvojen alittuessa maa-ainesjätteen sisältämät haitta-ainepitoisuudet eivät ai
heuta rajoituksia maa-aineksen hyötykäytölle. Kunnostustyölle on asetettu määräaika,
että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että
viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta en
nen töiden aloittamista (määräys 1).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toi
mittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haitta
aineiden 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 2-3).
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Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään öljyhiilivetyjen edel
leen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Hiilivetyjä sisältävät jätteet
voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä
asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneissa lai
toksissa (määräys 4).
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 5).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 6).
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 7).
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, et
tä 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 se
kä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 8-1 1).
Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
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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 §129 §, 31 §ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jäifeistä (179/201 2) 7-9 §ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
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 1 650 €
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 30 tuntia eli maksu on yhteensä 1 650 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944)

LASKUN LÄHETTÄMINEN
Valtion talous- ja henkilöstöhallinto lähettää myöhemmin asiamiehelle tätä päätöstä
koskevan laskun.

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Lapin poliisilaitos
Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Metsähallitus, Rovaniemi
Suomen ympäristökeskus

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojär
jestelmään.
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Tämän päätöksen valmisteluun on osallistunut insinööri Anna-Kaisa Puhakka.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikön
sijainen, Ylitarkastaja

Tiina Kämäräinen

Ylitarkastaja

Vesa-Matti Määttä

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
Toi men pidekartta
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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.
Valitus aika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valituspäivää laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos 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. Vastaanollajalle 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 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asi
aa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valiifajan 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 allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja 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
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
käyntiosoite:
8.00 - 16.15
aukioloaika:
029 56 42611
puhelin:
029 56 42760
telekopio:
vaasa.hao.oikeus.fi
sähköposti:
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
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