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TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alu
eella tai pilaantuneen maaperän poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi
voidaan laissa mainituilla ehdoilla ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa ilmoituk
sen ja tekee sen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan jär
jestämisestä ja valvonnasta.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 21 .2.2014.
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tai sitä edeltävät toimival
taiset viranomaiset eivät ole tehneet ympäristönsuojelulaissa, tai sitä aiemmassa
lainsäädännössä mainittuja päätöksiä, jotka olisivat koskeneet ilmoituksessa mainitun
alueen puhdistamista.
PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksen liitteenä on seuraava maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista kos
keva asiakirja:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. 7.2.2014. Öljyalan Palvelukeskus Oy. Jaska
hanke. Käytöstä poistettu polttonesteiden jakeluasema, Laitila, Keskuskatu 30. Pi
laantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma.
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Edellä mainittujen asiakirjojen mukaan puhdistettavan alueen käyttöä, maaperän hait
ta-ainepitoisuuksia, puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän puhdis
tamista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:
Puhdistettavan alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Alueella on ollut huoltoasematoimintaa vuodesta 1953 1960 -luvun lopulle asti usean
toiminnan harjoittajan toimesta. Kohteessa nykyisin sijaitseva Laitilan kaupungintalo
valmistui vuonna 1988. Vuonna 1986 alueelta poistettiin polttonesteiden jakelussa
käytetyt maanalaiset polttonestesäiliöt. Poistotyön yhteydessä maata on muokattu
voimakkaasti, mutta maaperän kunnostustöistä ei ole tietoa.
Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, joka asemakaavan m ukaan sijaitsee yleisra
kennusten korttelialueella (Y -asemakaavamerkintä). Kiinteistön käyttöön tai kaavaan
ei ole suunnitteilla muutoksia.
Kiinteistö rajoittuu katualueisiin. Naapurikiinteistöt ovat asuin- tai liikekäytössä.
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Maaperän pilaantuminen on aiheutunut polttonesteen jakelutoimintojen seurauksena,
koska kiinteistöllä ei tiettävästi ole harjoitettu muuta maaperää mahdollisesti pilaavaa
toimintaa.
Maaperä

Alueen luontainen maaperä on pääosin moreenia. Täyttömaakerrosten alapuolella on
savimaata, jonka alapuolella hiekka- ja moreenimaa kerrokset. Kallion pinnasta ei ole
varmuutta, mutta tutkimuskairaukset päättyivät 6-7 m syvyydessä maapinnasta ki
veen tai kallioon.

Pohja- ja pintavedet
Puhdistettava alue sijaitsee 1 -luokan pohjavesialueella (Palttila, 0240005). Palttilan
vedenottamo on noin 1 ,2 km etäisyydellä puhdistettavasta alueesta luoteeseen. Poh
javeden arvioitu virtaussuunta on länteen tai luoteeseen kohteesta. Pohjaveden pinta
alueella oli 15.8.2013 noin 4,6 m maanpinnan alapuolella. Kohteen lähistöllä ei ole
käytössä olevia pohjavesikaivoja.
Sadevedet ohjataan viemäriin. Nurmialueilla ja alueilla, joille on asennettu kivipinnoit
teet, sadevedet imeytyvät maahan. Sirppujoki sijaitsee n. 650 m etäisyydellä kohtees
ta.
Maaperän haitta-ai nepitoisuudet ja pilaantuneen maan määrä
Alueelta otettiin 29.7.2013 maanäytteitä yhteensä 13 tutkimuspisteestä. Näytepisteet
sijoitettiin alueille, jotka huoltoasematoimintaa koskevan historiaselvityksen perusteel
la saattoivat olla pilaantuneita. Oljyhiilivedyt, oksygenaatit ja BTEX -yhdisteet analy
soitiin laboratoriossa viidestä maanäytteestä. Yhdestä näytteestä analysoitiin alifaatti
set ja aromaattiset hiilivedyt ja PAH —yhdisteet, sekä määritettiin TOC —pitoisuus ja
näytteen raekokojakauma. Laboratorioanalyysien lisäksi maanäytteiden mineraaliöl
jyperäisten aineiden pitoisuuksia analysoitiin kenttämittausmenetelmien avulla.
Laboratorioanalyysien perusteella öljyhiilivetyjen (C
) kokonaispitoisuudet vaihte
40
-C
10
livat välillä < 50 1 900 mg/kg. Suurin pitoisuus määritettiin näytepisteestä NP1 1 1 2
m syvyydestä otetussa näytteessä. Näytteen PAH -yhdisteiden kokonaispitoisuus oli
1000 mg/kg. Näyte oli otettu alueelta, jolla oli sijainnut ajoneuvojen huoltohalli.
-

-
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Öljyhiilivetypitoisuuksia lukuun ottamatta muiden laboratoriossa analysoitujen näyttei
den haitta-ainepitoisuudet olivat alle käytettyjen analyysimenetelmärajojen.
Tutkimuksen perusteella kohteessa arvioidaan olevan noin 60 m
itd pilaantuneeksi
3
luokiteltavia maa-aineita. Pilaantuneen alueen pinta-alaksi näytepisteen NP 1 1 ympä
rillä arvioidaan noin 45 m
. Maat on luokiteltu pilaantuneeksi, jos öljyhiilivetyjen ja
2
PAH -yhdisteiden pitoisuudet maaperässä ylittävät valtioneuvoston asetuksessa
214/2007 mainitut aiemmat ohjearvot. Alueen maaperässä olevan öljyn kokonaismää
räarvio on noin 170 kg.
Pohjaveden laatu
Tutkitun alueen länsipuolelle n. 100 m etäisyydelle alueesta asennettiin pohjavesiput
ki. Putkesta 1 5.8.201 3 otetussa vesinäytteessä ei todettu öljyhiilivetyjä, oksygenaatte
ja, BTEX -yhdisteitä eikä PAH -yhdisteitä.
Maaperän ja pohjaveden kunnostustarpeen arviointi
Maaperän pilaantuneisuutta ja kunnostustarvetta koskevan arvion perusteella maape
rä on kunnostettava, koska öljyhiilivetyjen ja PAH -yhdisteiden kulkeutuminen kiinteis
tön ulkopuolelle on maaperän hyvän vedenjohtavuuden vuoksi rajoitetusti mahdollis
ta. Kulkeutumismahdollisuutta kiinteistön ulkopuolelle lisää pohjaveden virtaussuun
nan mahdollinen poikkeaminen arvioidusta. Maaperä halutaan kunnostaa lisäksi siitä
syystä, että pilaantuneisuudesta johtuvat kohteen maankäyttöä ja maan käsittelyä
koskevat rajoitukset saadaan poistettua.
Pohjaveden puhdistamistarvetta ei arvioida olevan koska pohjavesiputkesta otetussa
vesinäytteessä ei todettu haitta-aineita.
,

Maaperän kunnostusmenetelmä ja -periaatteet
llmoituksessa esitetään että kohde kunnostetaan poistamalla alueen maaperästä
maat, joissa seuraavien haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuk
sen 214/2007 aIemmat ohjearvot (mg/kg):
,

Bensiini 10
-C
5
(C
)
Keskitisle (>C
)
21
-C
10
Raskas pö (>C
)
40
-C
21
MTBE+TAME
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Kysleenit, summapitoisuus
Antraseeni
Bentso(a)antraseeni
Bentso(a)pyreeni
Bentso(k)fluranteeni
Fenantreeni
Fluoranteeni
Naftaleeni
PAH-yhdisteet, summapitoisuus

100
300
600
5
0,2
5
10
10
5
5
2
5
5
5
5
30
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Mikäli kunnostustöiden aikana havaitaan aineita, joita ei aiempien tutkimusten yhtey
dessä ole todettu, esitetään, että myös näille aineille kunnostuksen tavoitetasoiksi
alempia ohjearvopitoisuuksia.
Mikäli tavoitepitoisuuksiin ei joltakin osin kohtuudella päästä, tarkastellaan jatkotoi
menpiteitä erikseen laadittava riskinarvion perusteella.
Maa-ainesten luokittelu ja käsittely
Maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet alittava asetuksen kynnysarvot, käytetään
kaivantojen täytössä, mikäli ne ovat siihen teknisesti sopivia. Lisäksi alle kunnostuk
sen tavoitetason olevia tiivistyskelpoisia maa-aineksia käytetään kaivantojen täyte
maina.
Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi
ao. luvan omaavalla vastaanottajalle.
Kaivantoihin kertyvän veden käsittely
Kaivantoon kertyvä vähäinen määrä öljyllä pilaantunutta vettä poistetaan pumppaa
maila vesi öljynerottimen kautta maastoon tai viemäriin. Aktiivihiilen käytöstä vesien
käsittelyssä päättää työmaavalvoja, joka hakee luvan vesien maastoon tai viemäriin
johtamiselle. Vähäinen vesimäärä voidaan poistaa kaivannosta myös kaivettavien
maiden mukana. Vedet, joita ei voida kohtuudella poistaa kaivutyön yhteydessä, voidaan pumpata säiliöön ja toimittaa muualle käsiteltäväksi.
Muu jätteen käsittely
Jakelutoimintaan liittyneet rakenteet poistetaan kaivutyön yhteydessä ja ne toimite
taan ko. jätteen käsittelyyn omaaviin käsittelypaikkoihin.
Kunnostusta ohjaavat mittaukset ja seuranta
Kaivutyötä ja maa-ainesten lajittelua ohjaa ympäristötekninen valvoja kenttäanalyysi
en ja -havaintojen avulla.
Kenttäanalyysien avulla puhtaaksi todettujen kaivantojen pohjista ja seinämistä otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, joista analysoidaan laboratoriossa 40
-C öljyhiilivety
5
C
jen, BTEX -yhdisteiden, oksygenaattien sekä PAH -yhdisteiden pitoisuudet. Jokaises
ta kaivannosta otetaan vähintään kaksi laboratoriossa analysoitavaa jäännöspitoi
suusnäytettä.
Kunnostuksen aikaisten ympäristöhaittojen ehkäisy
Kunnostustyö pyritään suorittamaan niin, ettei Keskuskadun ja kaupungintalon liiken
teelle aiheudu merkittävää häiriötä. Urakoitsija laatu kohdekohtaisen kunnostustyö
maan riskinarvion ja laadunhallintatarkastelun.
Poikkeukselliset tilanteet ja työsuojelu
Kunnostustyössä noudatetaan tilaajan määrittämiä työturvallisuus- ja työsuojeluohjei
ta sekä yleisiä työturvallisuusohjeita.
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Jälkitarkkailu
Mikäli numeerisiin kunnostustavoitteisiin ei päästä, arvioidaan jatkotoimenpiteiden
tarve tarkennetun riskiarvion perusteella. Arviota varten kohteessa olevista pohjave
den havaintoputkesta ja kasteluvesikaivosta otetaan vesinäytteet. Jälkiseurannan tar
vetta ei ole, mikäli kunnostustavoitteet saavutetaan.
Kirjanpito

Kunnostustyömaan valvoja pitää kirjaa, johon merkitään mm. tiedot alueelta poiste
tuista maista, niiden käsittelypaikoista, näytteenotosta sekä haihtuvien yhdisteiden pi
toisuusmittausten tuloksista.

Loppuraportti
Kunnostustyöstä tehdään loppuraportti, jonka tilaaja toimittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Laitilan kaupungin ympäristöviranomaisel
le työn päättymisen jälkeen.
Tiedotus

Kunnostustyön aloitusilmoitus, jossa on tiedot kunnostustyön aikataulusta, sekä vastuuhenkilöiden nimi- ja yhteystiedot, toimitetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liiken
ne- ja ympäristökeskukselle, Laitilan kaupungin ympäristöviranomaiselle, kiinteistön
omistajalle ja pelastusviranomaisille.

Kunnostustyön aikataulu
Kunnostustyö pyritään toteuttamaan kesällä 201 4. Työn on arvioitu kestävän 3-4 päi
vää.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 24.2.2014 ilmoittanut Laitilan kaupungin ympäris
tönsuojeluviranomaiselle maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta
ja varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto. Kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan 12.3.2014, ettei sillä ole huomauttamista
maaperän
puhdistustoimenpiteistä.
Kaupungin
ympäristösihteerin
mielestä
(19.3.2014) maaperän puhdistustyöt tulee toteuttaa sellaisena aikana, kun kaupun
gintalo on suljettu. Töitä ei saa tehdä sellaisena aikana kun alue on yleisötilaisuuksien
käytössä.
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VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut viitekohdassa mainitun ilmoituksen.
ELY -keskus hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistamista koskevat menettelyt,
kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava sii
tä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:
Maaperän puhtausarvot
1)

Maaperän puhdistustyöt on aloitettava näytepisteen NP11 alueelta tai alueelta, jolla
jonkin ilmoituksessa mainitun polttonesteperäisen aromaattisen hiilivedyn, öljyhiilive
tyjakeen, oksygenaatin tai polyaromaattisen hiilivety-yhdisteen pitoisuus ylittää ilmoi
tuksessa esitetyn ja valtioneuvoston astuksessa 214/2007 mainitun alemman ohjear
von. Polyaromaattisten hiilivety-yhdisteiden kohdalla on noudatettava ilmoituksessa
mainittuja ainekohtaisia pitoisuusarvoja.
Puhdistustöitä on jatkettava kunnes toimenpidealueen maaperään jäävien edellä
mainittujen haitta-aineiden pitoisuudet eivät yhtä ilmoituksessa mainittuja pitoisuusar
voja.
Maaperän puhtausarvot katsotaan riittäväksi kun toimenpidealueelta otettujen mää
räyksessä 3 mainittujen jäännöspitoisuusnäytteiden laboratorioanalyysituloksista on
vähennetty käytetyn analyysimenetelmän määritystarkkuus. Jäännöspitoisuusnäyttei
den haitta-ainepitoisuudet on esitettävä puhdistustyön loppuraportissa mg/kg -arvoina
kuiva-ainetta kohti (YSL 78 §).
,

2)

Mikäli puhdistustyön aikana käy ilmi, ettei maaperää saada kaivutyön avulla puhdis
tettua määräyksen 1 mukaisesti, esim. alueella olevien johtojen, rakennusten tai ra
kenteiden johdosta, on puhdistustyötä jatkettava kaivumenetelmän avulla myöhem
min tai maaperän puhdistustarve arvioitava kokonaan uudelleen (YSL 78 §).

Puhdistustyön Iopputuloksen toteaminen
3)

Maaperän puhdistustyön lopputulos on todettava laboratoriossa analysoitavien jäännöspitoisuusnäytteiden avulla. Jäännöspitoisuusnäytteitä on otettava niin, että jokais
:n suuruista kaivualuetta kohti kootaan yksi jäännöspitoisuusnäyte. Jo2
ta noin 1 00 m
kaisesta maaperän puhdistamiseksi tehdystä kaivannosta on, sen pinta-alasta huolimatta, otettava ainakin viisi laboratorioon toimitettavaa jäännöspitoisuusnäytettä.
Jäännöspitoisuusnäyte saa olla enintään viidestä osanäytteestä koottu näyte. Jäännöspitoisuusnäytteen on edustettava mahdollisimman hyvin alueelle jäävän maape
rän laatua ja kerroksellisuutta.
Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin ilmoi
tuksessa mainitut haitta-aineet. Aineiden mittaustarkkuuden on oltava sellainen, että
tuloksia voidaan verrata määräyksessä 1 asetettuihin puhtausarvoihin. Jäännöspitoi
suuksien toteamiseen käytetyt analyysitodistukset on liitettävä kunnostustyön loppuraporttiin (YSL 78 §).

Maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely
4)

Maaperän puhdistamiseksi toimenpidealueelta poistettavat haitta-ainepitoiset maaainesjätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on ympäristönsuojelulain
tarkoittama lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä.
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MuuaIe toimitettaVan maa-aineS1ätte hattaaifleP1t0jet ja muut jätteefl luokitte
fuun tarvittavat tiedot on selvitettävä riittävästi ja luotettavaSti. Asiassa on ensisilaises
ti noudatettava maaaiflesjätteet vastaanottavan laitoksen ympäri5töIuPaPt05ta ja
laitoksen antamia ohjeita.
Maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet auttavat valtioneuvoston asetuksessa
241/2007 mainitut kynny5arv0t käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa (YSL 78 §).
5)

Ennen puhdistustYön aloitusta on selvitettävä, minne alueelta poistettavat maaainesjätteet voidaan luvallisesti toimittaa käsiteltäväksi. Asian selvittämiseksi on olta
va yhteydessä jätteiden vastaanottoon suunnitellun laitoksen hoitajaan. MääräYkses
sä 8 mainitussa aloitusilmoituksessa on oltava tiedot •ainesjätteiden vastaanot
toon tarkoitetuista laitoksista (laitoksen nimi, lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt viranomainen) (JL 6 §).

6)

Pilaantuneeksi luokitellun a•ainesjätteefl kuljetuksista on tehtävä kuormakohtaiset
jrtoasiakirjat, joista on käytävä selville kuljetettavan maajätteen määrä, haitta-aineet
5
ja niiden pitoisuudet jätteen alkuperä, jätteenhaltijafl kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan yhteystiedot. rtoasiakirjasta on käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan
laitoksella, jolla on lupa käsitellä ko. jätettä. Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun maaainesjätteen kuljetuksista on tehtävä rtoasiakirjat siten kuin valtioneuvoston päätök
sessä (659/1 996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteide pak
jitoasiakirjat on
kaamisesta ja merkitsemisestä säädetään. Pilaantuneiden maiden 5
esitettävä tarvittaessa ELY •keskukselle (JL 6 §).

Muut määräykset
7)

Maaperän puhdistustYön teutusajasta on sovittava kiinteistön omistajan kanssa
(YSA 27 §).

8)

puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava ELY •keskukselle ja Laiti
ypristön5u0jeluvirafbm
ai5ehte sekä puhdistettava alueen omistajal
lan kaupungin
le.
Aloitusilmoituksessa on oltava ainakin määräyksessä 6 mainitut maiden käsittelYlai
toksia koskevat tiedot ja määräyksessä 9 mainitun puhdistustyön ohjauksesta vastaavan henkilön yhteystiedot. puhdistustyön aikana muuttuvista tiedoista tai kunnos
tustyön aikana esille tulevista poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava vastaavasti
(YSA 27 §).

9)

puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on voimassa oleva ympäristönäytteen0ttajie henkilö5erti
fi0int kuuluva pätevyystodi5tu5 tai hyvä koke
mus maaperän puhdistustyöfl ohjauk5e5ta näytteenotosta ja kenttämittau5metel
mien käytöstä. siantuntijan on ohjattava puhdistustyötä toimenpidealueehia aina kun
pilaantuneita maita kaivetaan tai toimitetaan muualle käsiteltäväksi (YSL 1 08 §).

1 0)

Pohjaveden laatu alueella on selvitettävä puhdistustyön päätyttyä. llmoituksessa mai
nitusta pohjavesiPutkesta HP 1 on otettava vesinäyte kuukauden kuluessa puhdistus
työn päättymisestä ja näytteenotto on toistettavan vuoden kuluttua em. näytteeflotos
ta. Näytteistä on määritettävä määräyksessä 1 mainitut haitta-aineet. Näytteen ana
lyysitulokset ja tiedot pohjaveden pinnan korkeudesta näytepisteessä on toimitettava
ypristön5u0jeluviran0ma
tiedoksi ELY •keskukselle ja Laitilan kaupungin
i5ee. Mikäli näytteissä todetaan polttone5tePeräi5 haitta-aineita, on pohjaveden puhdistus
tarve arvioitava ja pohjaveden puhdistu5t0imeflPitei5 varauduttava (YSA 27 §).
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Puhdistustyön raportointi
11)

-

Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, jossa on tässä päätöksessä
määrättyjen asioiden lisäksi esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
puhdistetun alueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiinteistötunnus),
puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät ja työn kokonaiskestoaika,
kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista pilaantuneet maat on poistettu, poistosyvyydet, ja mistä kohdista laboratoriossa analysoidut jäännöspitoisuusnäytteet on
otettu,
toimenpidealueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot jäännöspitoisuus
näytteiden analyysitodistuksista, joista käy selville käytetyt analyysimenetelmät ja
niiden määritystarkkuudet,
kenttämittaustulosten luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden labo
ratorioanalyysitodistukset,
poistettujen pilaantuneiden maa-ainesjätteiden käsittelypaikkatiedot (laitos, osoite)
ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haitta-aineiden kokonaismäärät,
taulukot, joihin on koottu kuormakohtaisesti tiedot käsittelypaikkoihin toimitetun maaainesjätteen määrästä (t) ja haitta-ainepitoisuuksista,
yhdyskuntajätteen kaatopaikalle toimitetun maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoi
suustestien tulokset, tai muu arvio jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta,
muut puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneet tekijät, sekä
arvio siitä, miten puhdistustyön tavoitteet on saavutettu ja arvion epävarmuustekijät,
sekä esitykset jatkotoimenpiteistä.

Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY -keskukselle ja tiedoksi Laitilan kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle kolmen kuukauden kuluessa siitä kun puhdistustyö on päättynyt. Loppuraportti on toimitettava VarsinaisSuomen ELY -keskuksen kirjaamoon (PL 523, 20101 Turku) (YSA 27 §).
Muut asiat
12)

ELY -keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien tulosten
tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän puhdistamiseen liittyviä ohjeita
tai määräyksiä (YSL 77 ja 79 §).

PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaan pilaantuneen
maa-alueen puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menettelyssä sovelletaan
ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän pilaantuminen on tapahtu
nut.
llmoituksessa esitetyn alueen maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelulain 78 §:ssä mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella, koska puhdistamisen tarve on kyseessä olevan kohteen sijainti, tutkimustulokset
ja käyttötarkoitus huomioon ottaen arvioitu riittävästi ja puhdistamisessa käytetään ylei
sesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää.
Päätöksen määräykset ovat tarpeen ilmoituksessa mainitun toiminnan järjestämiseksi
sekä puhdistustyön valvontaa ja lopputuloksen arviointia varten.
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Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava siihen ti
laan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua terveyshaittaa, eikä haittaa tai vaa
ra ympäristölle. Edellä mainittu vaatimus on saavutettavissa, kun huoltoasematoimin
nassa käytetyltä alueelta poistetaan maat, joissa toiminnasta maaperään päässeiden
haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät ilmoituksessa mainitut arvot. Puhtausarvot noudat
tava valtioneuvoston asetuksen 21 4/2007 alempia ohjearvoja.
Alueen maaperän on todettu pilaantuneen mm. polyaromaattisilla hiilivety-yhdisteillä
(PAH —yhdisteet). Maaperän puhtausarvona ei ole syytä käyttää jonkin aineryhmän ko
konaispitoisuusarvoa tilanteessa, jossa kokonaispitoisuuteen sisältyy toisistaan huo
mattavasti poikkeavia aineita (esim. PAH -yhdisteet). Kokonaispitoisuusarvon sijaan on
riittävän puhtauden varmistamiseksi noudatettava ainekohtaisia puhtausarvoja.
Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoitujen haitallisten aineiden määritystarkkuus on tiedettävä, jotta analysoituja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin
(määräys 1).
Kaivutyön aikana saattaa käydä ilmi, ettei maaperän puhdistamista saada nyt suunni
tellulla tavalla toteutettua riittävässä laajuudessa. Kaivutyön riittävyyteen voivat vaikut
taa esim. toimenpidealueella olevat kiinteät rakenteet tai erilaiset johtolinjat, jotka estävät kaivutöiden toteuttamisen parhaalla mahdollisella tavalla.
Ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa määräyksiä vain ilmoituk
sessa mainitusta puhdistustyöstä. Tästä syytä, ja mikäli puhtausarvoja ei jostain syystä
kaivutyön avulla saavuteta, on maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan varaudut
tava maaperän puhdistustöiden myöhempään jatkamisen, tai puhdistustarpeen uudel
leen arviointiin. Pilaantuneeksi arvioidun maaperän puhdistamista koskeva asia on
saatattava kokonaan uudelleen vireille, jotta asiasta voidaan antaa tarvittavat määräyk
set (määräys 2).
Puhdistustyön lopputuloksen arviointiin ei ole käytettävissä muuta tietoa, kuin kaivan
toon jäävästä maaperästä otettujen näytteiden haitta-ainepitoisuustiedot. Tästä syystä
maaperän puhdistamiseksi tehdyistä kaivannoista on otettava riittävästi jäännöspitoi
suusnäytteitä. Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet on määritettävä labo
ratorioanalyysien avulla, jotta puhtausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuusarvot
voidaan arvioida luotettavasti (määräys 3).
Pilaantuneen alueen maaperän puhdistustyön yhteydessä toimenpidealueelta poistet
tava haitta-ainepitoinen maa on Iuokiteltava jätelain (646/201 1) 5 §:ssä tarkoitetuksi jät
teeksi.
Haitta-ainepitoiset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa ottaa
vastaan kyseistä jätettä, jotta haitta-aineista muutoin aiheutuva terveys- ja ympäristöriski saadaan asianmukaisesti poistettua. Maa-ainesjätteiden käsittelystä ei tässä päätöksessä anneta määräyksiä, koska asiassa on ensisijaisesti noudatettava jätteiden
vastaanottajan ympäristölupapäätöstä ja laitoksen antamia ohjeita. Lisäksi jätteiden
käsittely laitoksessa on ensisijaisesti jätteet vastaanottaneen laitoksen valvonta-asia.
Haitallisen aineen kynnysarvopitoisuutta maaperässä pidetään asetuksen mukaan ter
veydelle ja ympäristölle haitattomana. Tästä syystä maiden, joissa haitallisten aineiden
pitoisuudet alittavat varmasti ja luotettavasti asetuksen kynnysarvot, sijoittelua ei ole
syytä rajoittaa (määräys 4).
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Maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen toimittamisesta on
sovittu jätteen vastaanottoon suunnitellun laitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen kaivu
töiden aloittamista. Menettely on tarpeen, jotta voidaan sopia esim. jätteen vastaanot
tokelpoisuutteen tarvittavasta tiedosta. Vastaanottoon valittujen laitosten tiedot on esi
tettävä kunnostustyön aloitusilmoituksessa viranomaisvalvontaa varten (määräys 5).
Maa-ainesjätteen siirtoasiakirjat ovat tarpeen jätteen vastaanottajan toimenpiteitä ja viranomaisvalvontaa varten sekä onnettomuustilanteiden varalle. Siirtoasiakirjoista on
käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksella, jolla on lupa ottaa vastaan pilaantu
nutta maa-ainesjätettä (määräys 6).
Maaperän puhdistustöitä tehdään kaupungintalon piha-alueella, jota on mahdollista
käyttää erilaisissa yleisötapahtumissa. Tästä syystä töiden aikataulusta on sovittava
kiinteistän omistajan kanssa, jotta puhdistustyöstä aiheutuu mahdollisimman vähän
haittaa kiinteistön muulle käytölle (määräys 7).
Maaperän puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedois
ta on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomai
selle viranomaisvalvontaa varten (määräys 8).
Puhdistustyön luotettava ohjaus edellyttää, että työtä ohjaa henkilö, jolla on voimassa
oleva ympäristönäytteenottajan pätevyystodistus tai riittävästi kokem usta pilaantuneen
alueen puhdistustyön ohjauksesta. Puhdistustyötä ohjaavan henkilön on oltava paikalla
kun pilaantuneeksi todettuja maita kaivetaan tai poistetaan työmaa-alueelta, jotta hän
voi mm. merkitä kuormakohtaisiin siirtoasiakirjoihin tiedot poistettavan maan haittaaineista ja kenttämittausmenetelmällä saadut tiedot haitta-aineiden pitoisuuksista
(määräys 9).
Pilaantuneen maaperän puhdistustöitä tehdään alueella, joka sijaitsee 1 —luokan pohjavesialueella pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Pohjaveden laadun tark
kailu maaperän puhdistustyön päätyttyä on tarpeen, jotta puhdistustyön vaikutuksia
pohjaveden laatuun voidaan arvioida. Maaperän kunnostuksen seurauksena haittaaineita saattaa kulkeutua pohjaveteen, vaikka niitä ei heti työn päätyttyä havaittaisi.
Tästä syystä pohjaveden laatua on seurattava riittävän pitkään kunnostuksen jälkeen.
Tarkkailussa on syytä käyttää ainakin alueelle asennettua pohjavesiputkea (HP1), josta
vesinäyte on otettu 15.8.2013. Mikäli näytteissä todetaan alueella harjoitetusta huoltoasematoiminnasta peräisin olevia haitta-aineita, on pohjaveden puhdistustarve arvioitava jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten (määräys 10).
ELY -keskuksen arvio maaperän puhdistustyön lopputuloksesta on mahdollista antaa
sen jälkeen, kun puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen liittyvät tiedot ovat käytettävissä. Tästä syystä puhdistamisesta on laadittava loppuraportti puhdistustyön päätyttyä. Loppuraportissa on esitettävä valvontaa varten ainakin määräyksessä mainitut
tiedot ja asiat (määräys 1 1).
Puhtaustavoitteen saavuttamiseksi ja toiminnan aikaisten ympäristö- ja terveyshaittojen
tai vaarojen torjumiseksi tai vähentämiseksi voidaan joutua antamaan puhdistustyötä
koskevia lisäohjeita tai määräyksiä, koska puhdistustyön yhteydessä voi tulla esille
maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja, joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu
varautua (määräys 12).
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Sovelletut säännökset
Jätehuoltolaki (673/1 978) (JHL) 2, 3, 4, 6, 21 a ja 32 §
Jätelaki (646/2011) (JL) 1, 2, 3, 5, 6, 13, 31,121, 122ja 149 §
Jäteasetus (1390/1993) (JA) 3a §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1 997) 4, 6 ja 1 0 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 14, 19, 22, 75, lO4ja 108 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) (YSA) 24 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) l9ja 22 §
Hallintolaki (434/2003) 54 -58 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (3/2014) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittely’
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1 590/2009) 78 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
-

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 .5.201 7 asti.
Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituk
sessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saatu puhdistettua tämän
päätöksen mukaisesti (YSL 78 §).
Jos tämän päätöksen voimassaolon aikana annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännök
siä, on kyseisiä asetuksia tämän päätöksen estämättä noudatettava (YSL 78 §).
SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 1320 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (3/2014) elinkeino-, liikenne- ja ympäris
tökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon kohdan
“pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely” mukaisesti.
Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 55 euroa kultakin asian käsitte
lyyn kuluvalta tunnilta.

Yksikönpäällikkö

Lassi Liip9..

Ylitarkastaja

Esa Wihlman
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Öljyalan Palvelukeskus Oy, Jaska —hanke, clo asiamies Jonna Seppänen. Pöyry Fin
Iand Oy, Valtakatu 25, 531 00 Lappeenranta. Suoritemaksua vastaan.
Maksuun viite: Jaska—kohdenumero: 23800-12-81206.

Tiedoksianto
Laitilan kaupunki 1 ympäristönsuojeluviranomainen, Keskuskatu 30, 23800 Laitila
Laitilan kaupunki 1 kaupunginhallitus, Keskuskatu 30, 23800 Laitila
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 1 Alisa Pitkänen, Pyhäjärvenkatu 1 33200 Tampere
,

Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)
Yleistiedoksianto päätöksestä
Laitilan kaupungin ilmoitustaulu

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus tähän päätökseen on:
sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, tervey
den- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövai
kutukset ilmenevät;
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
-

-

-

-

-

LIITTEET Valitusosoitus (VHO JF ILM)
Kartta kohteen sijainnista (kopio ilmoituksesta)
Kunnostus- ja tutkimuspiirustus (kopio ilmoituksesta)
Asiakaspalautetiedote
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Liite elinkeino-, liikenne- ja vnipäristökeskitkseii päätökseen

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaikajatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
*

valittajan nimi ja kotikunta
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikkajos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
*
postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoi
tukset valittajalle voidaan toimittaa
*
päätös, johon haetaan muutosta
*
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
*
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
*

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

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
*
*

*

*

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
asiamiehen vahakirja, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää
toimitettaessa valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

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

(VHO päätösjutkipanon jälkeen)

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

ASIAKASPALAUTETIEDOTE

1822014

Asiakaspalautekysely
Olette saaneet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta päätöksen, joka koskee ilmoitustanne pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.
Kaikissa alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa kartoitetaan asiak
kaiden palvelutyytyväisyyttä. Tästä syystä tulette lähiaikoina saamaan (ilmoituksessa
mainitun yhteyshenkilön sähköpostisosoitteeseen) palvelua koskeva kysely.
Haluamme parantaa pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevien ilmoitusten kä
sittelyä koskevaa palveluamme ja siksi toivomme vastaustanne kyselyyn. Vastaami
nen kestää vain muutaman minuutin.

Kiitokset avusta.

Viite:

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille palvelutyytyväi
syyskyselyjen käyttöönottamiseksi, 13.8.2013

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT, PL
523, 20101 TURKU
kirjaamovarsinais-suomi @ ely-keskusfi
wwwelv-keskusfi/varsinais-suomi
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Puhelinvaihde: 0295 022 500

