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PUHDISTETTAVAT ALUEET JA NIIDEN SIJAINNIT
Kunnostettavat kohteet sijaitsevat Rovaniemen kaupungissa 2. kaupunginosan alueella
Lampelassa. Ilmoituksen mukaiset puhdistettavat alueet sijaitsevat kiinteistöillä RN:ot,
698-2-68-2, 698-2-68-4, 698-2-68-6, 698-2-68-8, 698-2-9901-0, 698-2-9906-0, 698401-26-179 ja 698-401-181-0. Kohteiden sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevas
sa sijaintikartassa.
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 21.8.2017.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Alueella on voimassa Rovaniemen kaupungin asemakaava (asemakaavan muutos 2.
ja 9. kaupunginosa, Lampela, Varastoalue ja Veitikanlammen ympäristö). Asemakaa
van muutos on saanut lainvoiman 16.3.2017. Kaavamuutoksen seurauksena Lampelan
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alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, joka sallii osin myös asuinkäyttöä
(kuva 1).
Alueella tehdyissä ympäristöteknisissä tutkimuksissa maaperässä on todettu kohonnei
ta hiilivetyjen sekä raskasmetallien pitoisuuksia. Kaavassa puhdistettavien/kunnos
tettavien maa-alueiden (merkintä saa) pilaantuneet maaperät on kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymistä.

Kuva 1. Asemakaavan muutosalue.
Tutkimusalue rajoittuu lännessä Pirttilampeen ja idässä Vierustiehen. Pohjoisessa alue
rajoittuu rautatiehen. Alueen pinta-ala on noin 8 hehtaaria.
Tutkimusalueen ympäristö on pääosin asemakaavoitettu. Asemakaavassa valtaosa
kiinteistöistä on kaavoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Lähiympäris
tössä sijaitsee myös puisto- ja lähivirkistysalueiksi kaavoitettuja alueita sekä asuinker
rostaloalueita.
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ILMOITETTU TOIMINTA

Kohde sijaitsee noin 2 kilometrin päässä luoteessa Rovaniemen keskustasta rautatieaseman eteläpuolella. Suunnittelualue sijoittuu Lampelankadun ja Vaihdekadun ympä
ristöön, sekä entisen tavara-aseman ratapiha-alueelle. Alueella on rautatieliikenteen
tavara-asematoimintojen lisäksi harjoitettu monenlaista pienyritystoimintaa sekä varas
tointia. Asemakaavamuutoksen myötä Lampelan alueelle tulee katu- ja puistoalueita,
liiketiloja sekä asumiskäyttöön tarkoitettuja alueita.
Alueella tehdyissä ym päristöteknisissä tutkimuksissa maaperässä on todettu kohonnei
ta hiilivetyjen sekä raskasmetallien pitoisuuksia. Ramboll Finland Oy:n 18.8.2017 laa
timassa Pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelmassa (1920001763-001) esite
tään Lampelan rakentamisen yhteydessä toteutettavat pilaantuneeseen maaperään liit
tyvät toimenpiteet Rovaniemen kaupungin omistamien alueiden osalta. Kunnostettavat
alueet sijaitsevat alla olevassa kuvassa (kuva 2) keitaisella ja siniseliä rajatuilla alueilla.
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Kuva 2. Tutkimusalue. Keltaisen alueen omistaa Rovaniemen kaupunki. Sininen alue
on siirtynyt VR-Yhtymä Oy:ltä Rovaniemen kaupungille 20.6.2017.

MAAPERÄ-, POHJA- JA PINTAVESITIEDOT
Maaperä

Maanpinta on tutkitulla alueella lievästi etelään viettävää ja sijaitsee tasolla +75.. .-80
mpy (N2000). Alueen pintamaat ovat oletettavasti täyttökerroksia maanpinnasta 0,7.. .2
metrin syvyyteen saakka. Täyttömaat koostuvat pääosin hiekasta tai soraisesta hiekas
ta. Aiemmat perusmaakerrokset täyttökerrosten alla ovat savea ja hienoa hiekkaa, joita
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peittää koko tutkimusalueella vaihtelevan paksuinen turvekerrostuma (noin 0,3-1 met
riä). Kalliopinnan tasosta ei ole tietoa.
Pohjavesi
Kohde ei sijaitse pohjavesialueella eikä pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä.
Lähimmät vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet Kolpene (1269802, 1-luokka)
ja Pöyliövaara (12699107, 1-luokka) sijaitsevat kohteesta noin 2,5 kilometrin päässä
lännessä ja etelässä. Mäntyvaaran pohjavesialue (1269801, 1-luokka) sijaitsee reilun 3
kilometrin päässä idässä. Pohjaveden pinnantaso on tutkimusten perusteella noin 3,3
metrin syvyydellä maapinnasta. Veden arvioitu virtaussuunta on maastonmuotojen pe
rusteella kohti etelää.
Pintavedet
Veitikanoja virtaa luode-kaakko suuntaisesti Lampelankadun ali. Tutkimuskohteen välit
tämään läheisyyteen sijoittuu myös Pirttilampi (50 metriä itään) ja Veitikanlampi (250
metriä etelään). Veitikanoja virtaa Veitikanlammen kautta Harjulampeen ja siitä edel
leen Kemijokeen.
HAITTA-AINETUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
Tutkimusalueelle sijoittuvia maaperätutkimuksia on tehty eri konsulttien toimesta seu
raavasti:
O
Vaihdekatu 2, Rovaniemi, Maaperän pilaantuneisuustutkimukset 2008—2009,
Päyry Environment lyja Insinääritoimisto Airaksinen,
O
Rovaniemen rautatieaseman ympäristön maaperäselvitykset, Golder Asso
ciates Oy,
O
Maaperän pilaantuneisuustutkimus kaavoitusta varten, FCG Suunnittelu ja Tek
niikka 2014,
O
Rovaniemen tavara-asema, Maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimus, Ramboll
Finland Oy 2016 ja
O
Lampelan alueen PIMA-tutkimus, Ramboll Finland Oy 07/2017.
Aiemmat tutkimukset
Koko kaava-alueella on tehty laaja kairatutkimus FCG Oy:n toimesta vuonna 2014.
Pääosa tutkimuspisteitä on sijoittunut kaava-alueen keski- ja eteläosiin ja osa pohjoisosiin. Kaava-alueen pohjoisosassa on havaittu yksittäisissä pisteissä alemman ja
ylemmän ohjearvon ylityksiä raskasmetallien, äljyhiilivetyjakeiden ja aromaattisten hiili
vetyjen suhteen. Tutkimusten perusteella laadittiin alueelle maaperän kunnostuksen
yleissuunnitelma (FCG Oy 17.10.2014), jossa oli esitetty maaperän kunnostuksen ylei
set periaatteet. Pilaantuneiden alueiden rajauksia tai arviota pilaantuneiden maiden
määristä ei ollut esitetty, koska tutkimuspisteiden määrä oli alustavasti 1 kpl/tontti, eikä
rajauksia siten voitu luotettavasti tehdä.
Ramboll Finland Oy on tehnyt kaava-alueen pohjoisosassa kairatutkimuksen vuonna
2016. Pisteet ovat sijoittuneet pääasiassa VR:n vielä silloin omistamille kiinteistäille se
kä Lampelankadun pohjoispuolella kulkevan pistoraiteen alueelle. Tutkimuksessa ha
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vaittiin pistoraiteen länsipäässä yksittäinen ylemmän ohjearvon sekä vaarallisen jätteen
raja-arvon ylitys sekä VR:n omistamalla kiinteistöllä yksittäinen ylemmän ohjearvon yli
tys.
Lisäksi Goider Associates Oy, Pöyry Finland Oy sekä Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio ovat tehneet alueella tutkimuksia, joiden tulokset eivät kaikilta osin olleet
käytettävissä Ramboll Finland Oy:n 18.8.2017 päivättyä suunnitelmaa laadittaessa.
Tutkim uspisteet on koottu päätöksen liitteenä olevaan tutkim uspistekarttaan siltä osin
ja sillä tarkkuudella kun se on ollut mahdollista.
Maaperän pilaantu neisuustutkimukset heinäkuussa 2017

Ramboll Finland Oy on tehnyt Rovaniemen kaupungin ja VR-yhtymän toimeksiannosta
lisätutkimuksia maaperän pilaantuneisuuden rajaamiseksi heinäkuussa 2017. Tutki
muspisteet sijoitettiin aiemmin alueella tehtyjen tutkimusten perusteella riskikohteisiin
siten, että pilaantuneisuus saatiin mahdollisimman tarkasti rajattua. Lisäksi tutkimuksil
la tarkennettiin maaperän ja pohjaveden tilaa nykyisen Lampelankadun alueella.
Näytteenotto ja analyysit

Maaperänäytteet
Lisätutkimuksissa näytteenotto suoritettiin kaivinkoneella koekuopista yhteensä 27 tut
kimuspisteestä. Näytteenotto ulotettiin perusmaan pinnasta vielä noin 0,5-1 metriä sy
vemmälle, maksimissaan 4 metrin syvyyteen maanpinnasta. Näytteitä otettiin yhteensä
91 kpl.
Kaikista näytteistä tehtiin näytteenoton yhteydessä maalajia, maaperän kerrosraken
netta ja haitta-aineiden sekä jätejakeiden esiintymistä koskevat aistinvaraiset havainnot
(haju/näkö). Lisäksi kaikista näytteistä analysoitiin raskasmetallipitoisuudet kannetta
valla XRF-analysaattorilla (Niton X13t).
Laboratoriossa analysoitavat maanäytteet valittiin huomioiden näytteen edustavuus,
aistinvaraiset havainnot, kenttämittaukset sekä maaperän kerrosjärjestys. Laboratori
ossa analysoitiin yhteensä 22 näytettä. Kaikki laboratorioanalyysit tehtiin Eurofins Envi
ronment Testing Finland Oy:n laboratoriossa. Analyyseja tehtiin seuraavasti:
O
öljyhiilivetyjakeet (Cio-C40)
22 kpl
22 kpl
O
Metallit
O
PAH-yhdisteet
10 kpl
Pohjavesinäytteet
Pohjaveden tilan seurantaa varten alueelle asennettiin tutkimussuunnitelman mukai
sesti 3 pohjavesiputkea (PVP1 .PVP3). Jokaisesta putkesta otettiin näyte, joista tehtiin
laboratorioanalyyseja seuraavasti:
O
öljyhiiiivetyjakeet (C1o-C40)
3 kpl
O
VOC-yhdisteet
3 kpl
3 kpl
O
Metallit
O
PAH-yhdisteet
3 kpl
..

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

6
Tutkimustulokset

Maaperänäytteet
Raskasmetallien osalta kenttämittauksissa todettiin yhdessä näytteessä (KK22, 0-0,5
m) VNa 214/2007 alemman ohjearvotason ylitys lyijyn (Pb) osalta.
Aistinvaraisesti viitteitä öljyhiilivedyistä esiintyi pisteissä KK7 (0-1 m), KK8 (1,3-1,8 m),
KK15 (1-1,8 m), Kaivanto 1 (0-1 m) ja KK22 (0,5-1,8 m). Varmentavissa laboratorio
analyyseissä todettiin näytteessä KK7 keskitisleiden (C10-C21) pitoisuuden ylittävän
VNa:n 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason. Lisäksi samassa näytteessä antimonin (Sb) pitoisuus ylitti kynnysarvon. Näytteessä Kaivanto 1 hiilivetyjen summapitoi
suus (C;o-C4o) ylitti kynnysarvotason. Lisäksi näytepisteessä KK23 (0-0,5 m) ylittyi kyn
nysarvo PAH-yhdisteistä bentso(a)pyreenin ja fluoranteenin osalta. Taulukkoon 1 on
koottu VNa 214/2007 kynnys- ja ohjearvotasot ylittävät haitta-ainepitoisuudet.
Taulukko 1. Yhteenveto kynnys- ja ohjearvotasot ylittävistä haitta-ainepitoisuuksista.
VNA
274/2007

VNA
214/2007

214/2007

VNA

Kynnysarvo

Alempi
ohje-arvo

Ylempi
ohje-arvo

mg/kg

mglkg

mglkg

SYKE,Y0
98/2002
Vaarallisen
jätteen rajaarvo

Näytepisteet
KK7

Kaivanto 1

mg/kg

(0-0,5 m)
mg/kg

(0-0,5 m)

7,4

mglkg

KK22

KK23

(0-0,5 m) (0-0,5 m)
mg/kg
mglkg

Antimoni (Sb)

2

10

50

2 500

Lyijy (Pb)

60

200

750

2 500

Öljyjakeet (dl- C40)
Öljyhiilivedyt, keskitisIeetf>C10-C21)
Öljyhiilivedyt, raskaat
jakeet (>C21-C40)
PAH (summapit.)

300

-

-

300

1 000

600

2000

15

30

100

1 000

11

Bentso(a)pyreeni

0,2

2

15

100

0,62

1

5

15

1 000

2,9

Fluoranteeni

-

-

10 000
-

245
2 000

670

1 900

250

130

410

-

Pohjavesinäytteet
Pohjaveden pinta alueelle asennetuissa kolmessa putkessa oli 31.7.2017 tehdyissä
mittauksissa tasolla +77,15.. .75,08 mpy (3,3.. .3,9 metriä maanpinnan tasosta). Taulu
kossa 2 on esitetty vesinäytteiden laboratoriotulokset ja verrattu niitä Valtioneuvoston
asetukseen 314/2009 määritettyihin ympäristölaatunormeihin. VNa: n 314/2009 mukai
set ympäristölaatunormit on annettu pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin, ei tavoi
tearvoiksi pohjaveden kunnostustoimenpiteille.
Taulukko 2. Yhteenveto vesinäytetuloksista.
Sb

As

Cd

Co

Cr

Cu

Pb

Ni

jig/I

pgII

pgIl

pgII

pgII

pg/I

pgIl

pg/I

2,5

5

0,4

2

10

20

5

10

60

PVPI

<0,2

0,64

<0,03

3,6

<0,5

0,51

<0,1

2,2

8,4

PVP2

<0,2

1,4

<0,03

4,1

3,5

0,67

<0,1

8

21

PVP3

<0,2

1,1

<0,03

1,6

1,3

<0,5

<0,1

3,9

2,7

.

Piste

341/2009
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Bensii- Keskinijakeet tisieet

.

Piste

c5•c10

c10-c2,

pg/i

Raskaat
oijyjaSum.
Cio-C4o
keet

Bent-

Tolu

seeni

eeni

C2VC4O

m+p
Ksyieeni

0-

Ksyleeni

pg/l

VNa
341/2009

50

Sum.
ksyleenit

Etyyli
bentseeni

MTSE

TAME

ETBE

i

i

i

i

I

10

1

7,5

60

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

TAEE

0,5

12

PVP1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

<1

PVP2

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<1

0,2

<0,1

0,2

<0,1

9

3

<0,1

<0,1

PVP3

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

<1

0,1

<0,1

0,1

<0,1

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

0,1

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Laboratorioanalyyseissä todettiin näytteissä PVP1 ja PVP2 VNa:n 314/2009 mukaisen
ympäristölaatunormin ylitys koboltin osalta. Lisäksi näytteessä PVP2 ylittyi ympäristö
laatunormin pitoisuus MTBE:n osalta.

Pitoisuustarkastelu
Lähtökohdat ja viitearvot

Maaperä
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteet on määritetty
1.6.2007 voimaan astuneessa Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007. Asetuksen mu
kaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin tulee perustua arvi
oon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta ter
veydelle ja ympäristölle. Asetuksen liitteessä on esitetty noin 50:lle maaperänsuojelun
kannalta olennaiselle haitalliseUe aineelle/aineryhmälle arvioinnin apuna käytettävät
kynnys- ja/tai ohjearvot (ylempi ja alempi ohjearvo), joita voidaan käyttää pilaantunei
suuden ja kunnostustarpeen arvioinnissa, ellei riskiarvio tai viitearvotarkastelu muuta
osoita. Ohjearvojen soveltuvuus kuhunkin kohteeseen on myös tarkasteltava.
Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yh
den tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa sääde
tyn kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi kuin
kynnysarvo. Teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muulla vastaavalla alueella maaperää
pidetään yleensä pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus
ylittää asetuksen liitteessä esitetyn ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla sovelletaan
pääsääntöisesti alempia ohjearvoja. On huomioitava, että esitetyt ohjearvot eivät ole si
tovia, vaan pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnin tulee perustua kohdekoh
taiseen riskiarvioon, jonka perusteella voidaan määrittää ohjearvoista poikkeaviakin,
tarkasteltavana olevaan kohteeseen paremmin soveltuvia, kohdekohtaisia viitearvoja.
Taulukko 3. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnys- ja ohjearvot sekä
tässä kohteessa olennaisimpien haitta-aineiden osalta.
VNA 214/2007

Kynnysarvo fmg/kg)

Alempi ohjearvo (mg/kg)

Ylempi ohjearvo (mg/kg)

PAH-yhdisteet (SUM.)
Öljyhiilivedyt
C10C40
Bensiinijakeet

15

30

100

c5-c1Q

300
-

Keskiraskaatjakeet
C10C21

-

Raskaat jakeet
C21C40

-
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-

-

100

500

300

1000

600

2000

8

VNA 214/2007

Kynnysarvo (mg/kg)

Antimoni (Sb)

2

10

50

Arseeni (As)

5

50

100

Kadmium (Cd)

1

10

20

Alempi ohjearvo (mg/kg)

Ylempi ohjearvo (mg/kg)

Kromi (Cr)

100

150

200

Koboltti (Co)

20

100

250

Kupari (Cu)

100

150

200

Lyijy (Pb)

60

200

750

Nikkeli (Ni)

50

100

150

Sinkki (Zn)

200

250

400

Vanadiini CV)

100

150

250

Poh javesi
Pohjaveden laadun yleiset vertailuarvot määräytyvät pohjaveden yleisen suojelutar
peen sekä pohjaveden käytön ja käyttömahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvoston
asetus 1040/2006 vesienhoidon järjestämisestä ja sen muutos VNa 341/2009 (asetus
vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta) täytäntöön panee Eu
roopan unionin direktiiVin (2006/1 1 8/EY) pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huo
nonemiselta. Asetuksen 341/2009 liitteessä 7 on esitetty 43:lle pohjavettä pilaavalle ai
neelle ympäristölaatunormit pohjaveden kemiallisen tilan arviointia varten. Asetus kos
kee ensisijaisesti vedenkäytön kannalta tärkeäksi luokiteltuja pohjavesialueita, mutta
siinä esitettyjä viitearvoja voidaan muillakin alueilla käyttää pohjaveden laadun perusarviointiin.
On huomioitava, että edellä mainittuja viitearvoja (taulukko 2) ei sellaisenaan ole tarkoi
tettu käytettäviksi pilaantuneen pohjaveden kunnostuksen tavoitearvoina.
Vi itearvotarkastel u

Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2007 mukaisesti maaperän pilaantuneisuuden perusarvi
ointi voidaan suorittaa vertaamalla todettuja pitoisuuksia VNa:n 214/2007 mukaisiin oh
jearvoihin, mikäli:
O
kohde ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä hyödynnetä ta
lousvetenä
O
kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien laajamittaista viljelyä tai muuta elintarvikkei
den tuotantoa
O
kohteessa ei sijaitse päiväkotia tai leikkipuistoa
O
kohteella tai sen lähiympäristöllä ei ole erityistä suojeluarvoa
O
kohteessa ei esiinny merkittäviä määriä herkästi haihtuvia yhdisteitä (asuinraken
nuskohteissa)
O
kohteessa ei esiinny haitta-aineita, joille ei ole esitetty kynnys- ja ohjearvoja
O
haitta-aineiden kulkeutuminen alueen ulkopuolelle ei ole merkittävää
Tarkasteltavana olevan alueen osalta kaikki ym. ehdot täyttyvät. Huomioiden kunnos
tussuunnitelmassa esitetty riskitarkastelu, VNa:n 214/2007 mukaisten kynnys- ja oh
jearvojen voidaan katsoa soveltuvan kohteen maaperän pilaantuneisuuden ja kunnos
tustarpeen perusarviointiin. Alueen maankäyttö muuttuu asemakaavam uutoksen myötä
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nykyistä herkemmäksi (myös asuinkäyttöä), jolloin maaperän pilaantuneisuuden pe
rusarvioinnin viitearvoina lähtökohtaisesti käytetään haitta-ainepitoisuuksien alempia
ohjearvoja. Tie- ja katualueilla viitearvoina käytetään ylempiä ohjearvoja.
Haitta-ainepitoisuuksien vertailu
Suunnittelualueella maaperän pilaantuneisuuden viitearvona käytettävän VNa
214/2007 mukaisen ohjearvotasojen ylittävät haitta-ainepitoisuudet kenttämittauksissa
ja laboratorioanalyyseissä on esitetty taulukossa 4. Taulukossa on otettu huomioon
myös aikaisemmat tutkimukset alueella (FCG suunnittelu ja tekniikka, 2014 sekä Ram
bolI Finland Oy, 2016).
Taulukko 4. Yhteenveto ohjearvotasojen ylittävistä haitta-ainepitoisuuksista tutkimusalueella.
...

Naytepiste/
syvyys

Bensiinijakeet Cs-Cio

Keskiraskaat
jakeet Cio-C21

Raskaat jakeet
C21- C40

Öljyhiilivedyt
C;o-C40

Lyijy
(Pb)

Kupari
(Cu)

mglkg

mg/kg

mglkg

mglkg

mglkg

mglkg

1 900

130

2 000

KK7/0-0,5
KK22/0-0,5
RF/1-2

17000

3000

20000

RF/2-3

6 300

1 200

7 500

RF8/0-0,3

400

RF15/1-2
FCG69/0-1
FCG65/0-1

7,4
245

480

FCGO/0-1

5 6D0

840

6 500

<50

1 000

1 000

3 300

1 400

5 200

320

290

610

Haitta-aineiden kokonaismäärät
Maaperän pilaantuneisuus
Tutkimusalueella todettiin sellaisia öljyhiilivetyjen ja raskasmetallien pitoisuuksia, jotka
aiheuttavat maaperän luokittelun pilaantuneeksi. Pilaantuneisuus sijoittuu pääasiassa
täyttömaakerroksiin 0-2 metrin syvyydelle. Seuraavassa pilaantuneiden maiden mas
samäärien arvioinnissa on otettu huomioon myös aiemmat tutkimukset (FCG suunnitte
lu ja tekniikka, 2014 sekä Ramboll Finland Oy, 2016):
O

O

Kiinteistöjen 698-401-26-1 79 ja 698-2-9901-0 (KK7) alueella öljyhiilivetyjen keski
raskailla jakeilla (Cio-C21) pilaantunutta maa-ainesta arvioidaan esiintyvän ylem
män ohjearvotason ylittävinä pitoisuuksina 200 m2 alueella yhteensä 100 m3itd.
Alemman ohjearvotason ylittäviä pitoisuuksia esiintyy noin 1 800 m2 alueella yh
teensä noin 1 800 m3itd.
Kiinteistöjen 698-401-26-1 79, 698-2-9901-0 ja 698-401-181-0 (RF1 ja RF15) alu
eella keskiraskailla jakeilla pilaantunutta maa-ainesta arvioidaan esiintyvän 900 m2
alueella yhteensä 2 300 m3itd. Määrästä 1 700 m3itd haitta-ainepitoisuus ylittää
vaarallisen jätteen raja-arvon.
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O

O

O

O

O

O

Kiinteistön 689-2-9906-0 alueella (FCG69) öljyhiilivetyjen keskiraskailla jakelua p1laantunutta maa-ainesta arvioidaan esiintyvän 200 m2 alueella yhteensä 200 m3itd.
Haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohje-arvotason.
Kiinteistön 689-2-68-6 alueella (KK22) öljyhiilivetyjen keskiraskailla jakeilla pilaan
tunutta maa-ainesta arvioidaan esiintyvän 150 m2 alueella yhteensä 150 m3itd ja
lyijyllä pilaantunutta maa-ainesta 350 m2 alueella yhteensä 200 m3itd.
Kiinteistöjen 689-2-68-2 ja 698-2-68-4 alueilla (FCG1O) öljyhiilivetyjen keskiraskail
la jakeilla pilaantunutta maa-ainesta arvioidaan esiintyvän 200 m2 alueella yhteen
sä 200 m3itd. Haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvotason.
Kiinteistön 698-401-181-0 alueella (RF8) kuparilla pilaantunutta maa-ainesta arvi
oidaan olevan 250 m2 alueella yhteensä 100 m3itd.
Kiinteistön 698-401-181-0 alueella (Kaivanto 1) öljyhiilivedyillä pilaantunutta maaainesta arvioidaan olevan 150 m2 alueella yhteensä 150 m3itd. Kiinteistöllä maan
pinnalle on valunut öljyä useassa kohtaa, jotka on otettava huomioon massanvaih
don yhteydessä.
Kiinteistöllä 698-2-68-8 (KK12) esiintyy maan pinnalla sekä täyttömaakerroksissa
(0-0,5 m) runsaasti jätettä, jotka tulee huomioida massanvaihdon yhteydessä.

Tutkimusalueella kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia sisältävän maa-aineksen koko
naismäärän arvioidaan olevan noin 5 200 m3itd. Arvio pilaantuneista alueista on esitet
ty päätöksen liitteenä olevassa pilaantuneisuustutkimuskartassa.
Pohjaveden pilaantuneisuus
Tutkimusalueelta otetuista pohjavesinäytteissä todettiin VNa: n 314/2009 mukaisen ym
päristölaatunormin ylitys koboltin ja MTBE:n osalta. Haitta-aineiden pitoisuudet johtuvat
maaperässä esiintyvistä pitoisuuksista, mutta selkeää päästölähdettä ei maaperänäyt
teenoton yhteydessä havaittu. Maaperän kunnostustöiden yhteydessä seurataan poh
javeden tilaa ottamalla näytteitä mahdollisista kaivantoon kertyvistä vesistä. Lisäksi
pohjavesiputkista jatketaan näytteenottoa 2-4 kertaa vuodessa.
Pintavesien pilaantuneisuus
Pintavesien pilaantuneisuutta ei tässä kohteessa ole tutkittu.
Sedimenttien pilaantuneisuus
Sedimenttien pilaantuneisuutta ei tässä kohteessa ole tutkittu.
KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET
Riskitarkastelu
Tehtyjen tutkimuksien perusteella alueella on todettu sellaisia öljyhiilivetyjen sekä ras
kasmetallien pitoisuuksia, jotka aiheuttavat maaperän luokittelun pilaantuneeksi. Seu
raavassa on esitetty kohdekohtainen arvio maaperän pilaantuneisuudesta.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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Rajaukset ja leviämisen arviointi
Maaperätutkimuksen ja haitta-ainepitoisuuksien vertailun perusteella kohteen maape
rässä esiintyy VNa:ssa 214/2007 esitettyjen haitta-aine-kohtaisten kynnys- ja ohjearvo
jen ylittäviä raskasmetallien ja öljyhiilivetyjen (keskiraskaat ja raskaat jakeet) pitoisuuk
sia. Kohonneet (alemman ohjearvotason ylittävät) haitta-ainepitoisuudet maaperässä
sijoittuvat kiinteistöjen 698-2-68-2, 698-8-68-4, 689-2-68-8, 698-401-181-0, 698-40126-1 79 ja 698-2-9901-0 alueille. Pääasiassa haitta-aineita esiintyy täyttömaakerroksis
sa 0-2 metrin syvyydessä. Jätetäyttöä esiintyi runsaasti maanpinnasta puolenmetrin
syvyyteen koekuoppien ilja 12 alueilla.
Pilaantuneisuus on saatu tehdyillä lisätutkimuksilla rajattua kohtalaisen hyvin. Arvio pi
laantuneista alueista on esitetty päätöksen liitteenä olevassa pi laantuneisuustutkimus
kartassa.
Kriittisten aineiden valinta
Maaperänäytteistä tehtyjen analyysien perusteella kriittisiksi aineiksi valitaan keskiras
kaat (C1o-C21) ja raskaat (C2;-C40) öljyhiilivedyt sekä raskasmetalleista lyijy.
Altistumisen arviointi
Altistumisen arvioinnissa on tarkasteltu seuraavia altistumismahdollisuuksia:
O
kemikaalin haihtuminen ilmaan, altistuminen ilman kautta
O
suora ihokosketus
O
suora tai välillinen altistuminen suun kautta
O
suora altistuminen pinta- ja pohjaveden välityksellä
O
välillinen altistus talousveden välityksellä
Kemikaalin haihtuminen ilmaan, altistuminen ilman kautta
Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maakerrokset sijaitsevat pääasiassa puh
taiden maakerrosten alla, jolloin haitta-aineiden haihtumista ei tapahdu. Todetut hiilive
dyt ovat pääasiassa keskitisleitä ja raskaita jakeita, joiden haihtuminen ilmaan ei ole
merkittävää. Merkityksellinen altistuminen tulee mahdolliseksi lähinnä jos alueella suo
ritetaan kaivutöitä. Varautumalla pilaantuneen maan kaivuun ennalta työtavoissa ja
henkilökohtaisilla suojaimilla, estetään altistuminen hengitysilman kautta.
Välittyminen huoneilmaan
Alueella ei nykyisellään ole asuinkäytössä olevia tai muutoin vakituiseen oleskeluun
käytettäviä rakennuksia, joten haitta-aineiden kulkeutumista huoneilmaan ja altistumis
ta sitä kautta ei tapahdu. Altistuminen tulee kuitenkin mahdolliseksi, kun alueelle tule
vaisuudessa sijoitetaan asuinkäyttöön tulevia rakennuksia, mikäli pilaantuneita maita ei
poisteta.
Suora ihokosketus
Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maakerrokset sijaitsevat pääasiassa puh
taiden maakerrosten alla. Näin ollen altistuminen maaperän haitta-aineille on suoran
ihokosketuksen kautta mahdollista vain suoritettavien kaivutöiden yhteydessä. Pilaan
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tuneen maan kaivutöiden aikana käytetään suojavaatteita (suojakäsineet, työvaatteet,
öljyn kestävät jalkineet), jolloin minimoidaan riski ihoaltistumiselle.
Mikäli pilaantuneita maita ei poisteta, voivat haitta-ainepitoiset maat alueen uudisraken
tamisessa joutua sellaiseen paikkaan, jossa suora ihokosketus tulee mahdolliseksi.
Suora tai välillinen altistuminen suun kautta
Altistuminen on mahdollista kohteessa mahdollisesti suoritettavien kaivutöiden aikana;
kuitenkin työtavat ja henkilökohtainen suojautuminen huomioimalla altistuminen voi
daan estää.
Suora altistuminen pinta- ja pohjaveden välityksellä
Alueen pinta- tai pohjavettä ei hyödynnetä talousvetenä, joten suoraa altistumista ei tä
tä kautta tapahdu.
Välillinen altistuminen talousveden välityksellä
Alueen pinta- tai pohjavettä ei käytetä pesu-, kastelu- tms. vetenä, joten välillistä altis
tumista vesien välityksellä ei tapahdu.
Johtopäätökset
Edellä esitetyn riskitarkastelun perusteella kohteessa ei nykyisellään ole olemassa
akuuttia ympäristö- tai terveysriskiä, huolimatta siitä, että alueen maaperässä esiintyy
ylemmän ohjearvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun
alueelle mahdollistetaan kaavamuutoksen myötä asuinkäyttö, jolloin esim. sisäilman
kautta tapahtuva altistuminen tulee mahdolliseksi. Lisäksi alueen maarakentamisessa
maaperää muokataan paljon ja siinä yhteydessä pilaantuneet maa-ainekset voivat jou
tua paikkoihin, joissa altistuminen tulee mahdolliseksi, mikäli maaperän pilaantunei
suutta rakentamisessa ei huomioida.
Kunnostustarve

Suunnittelualueen maaperässä on keskiraskailla ja raskailla öljyhiilivetyjakeilla sekä
raskasmetalleilla pilaantuneita maa-aineksia. Kaavamuutoksen myötä herkemmäksi
muuttuva alueen maankäyttö voi johtaa altistumiseen, jonka vuoksi suunnittelualueen
maaperä esitetään kunnostettavaksi.
Ku nnostustavoitteet

Maaperän kunnostuksen tavoitteena on alentaa maaperän haitta-ainepitoisuuksia si
ten, että maaperän pilaantuneisuudesta johtuvia ympäristö- ja terveyshaittoja ei kun
nostustyön jälkeen esiinny. Samalla poistetaan vaara haitta-aineiden leviämiselle kau
emmas ympäristöön.
Kohde esitetään tonttien osalta kunnostettavaksi VNa:n 214/2007 mukaisiin
ainepitoisuuksien alempiin ohjearvotasoihin, koska maakäyttö kaavamuutoksen
muuttuu aiempaa herkemmäksi sallien myös asuinkäytön. Tie- ja katualueiden
kunnostustavoitteeksi esitetään VNa: n 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja.
töiden yhteydessä alueelta poistetaan mahdolliset jätetäytöt.
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Suunnittelualueella pilaantuneita maa-aineksia (pitoisuudet yli alemman ohjearvotason)
arvioidaan olevan yhteensä noin 4 500 m2:n kokoisella alueella yhteensä noin 5 200
m3ktr. Pilaantuneiden alueiden sijainnit on esitetty päätöksen liitteenä olevassa pilaan
tuneisuustutkimuskartassa.
Maaperään jäävät haitta-aineet
Kunnostustavoitteen mukaan alueelle ei jää maa-ainesta, josta aiheutuisi ympäristö- tai
terveyshaittaa. Kunnostuksen jälkeen maaperään voi jäädä kynnysarvotasojen ylittäviä
haitta-ainepitoisuuksia, joista ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa, mutta jotka voi
vat rajoittaa maa-ainesten sijoittamista ja käyttöä mahdollisessa kaivutilanteessa. Nä
mä seikat esitetään työtä koskevassa raportoinnissa (kohta Raportointi.
Käyttörajoitteet
Mikäli toimenpidealueelle jää kynnysarvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, jää alueelle
maa-aineksen käyttörajoitteita. Lisäksi kunnostettavan alueen käyttömuodolle ja maan
käytölle jää kunnostuksen jälkeen rajoitteita, mikäli maaperään jää alemman ohjearvo
tason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Mahdolliset rajoitteet esitetään työtä koskevassa
raportoinnissa (kohta Raportointi).
Selvitykset ja lausunnot
Maaperän pilaantuneisuutta koskevat selvitykset on esitetty kohdassa Haitta-ainetutkimukset ja selvitykset.
KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Kohteen erityispiirteet
Kohteessa ei ole pilaantuneen maan kaivun toteuttamiseen vaikuttavia erityispiirteitä.
Pilaantuneella alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kunnallistekniset
rakenteetja kaapelit tulee huomioida kaivutyön toteutuksessa.
Kunnostusmenetelmän valinta
Pilaantuneiden maiden poisto tehdään asteittain osana alueen rakentamista, joten me
netelmänä on massanvaihto. Massanvaihdossa pilaantuneet maat poistetaan ja toimi
tetaan muualle käsiteltäväksi.
Täydentävät tutkimukset ja lausunnot
Alueella ei ole tarvetta tehdä lisätutkimuksia ennen kunnostustoimenpiteitä. Pilaantu
neisuutta ja sen rajautumista tarkennetaan työn aikana tehtävillä tutkimuksilla (kohta
Kunnostuksen laadunvalvonta).
Lausuntoja ei ole tarvetta pyytää lukuun ottamatta alueellisen ELY-keskuksen antamaa
päätöstä YSL 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta.
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Esivalmistelut

Lapin ELY-keskukselle toimitetaan YSL 136 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen maa
perän puhdistamisesta, jonka liitteenä on kunnostussuunnitelma. Kunnostustyön aloi
tusilmoitus toimitetaan ELY-keskukselle, Rovaniemen kaupungin ympäristöviranomai
selle, VR-yhtymälle sekä tarvittaessa muille asianosaisille. Ilmoituksessa kerrotaan kai
vutyön aikataulu sekä vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot.
Pilaantuneiden maiden vastaanottopaikka/paikat valitaan kohdassa Täydentävät tutki
mukset ja lausunnot tehdyissä tutkimuksissa saatavien haitta-ainetietojen, vastaanot
topaikkojen lupa- ja kapasiteettitilanteen sekä kustannusten perusteella ennen työn
aloitusta ja ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle ennen kuljetusten aloittamista.
Työjärjestys

Pilaantuneet maat poistetaan vuoden 2017 aikana. Pilaantuneen maan kaivut toteute
taan päätöksen liitteenä olevassa pilaantuneisuustutkimuskartassa esitetyillä alueilla,
joiden laajuus tarkentuu työn aikaisilla tutkimuksilla (kohta Kunnostuksen laadunval
vonta). On huomioitava, että pilaantuneita maita voi esiintyä alueella myös muualla,
kuin ennakkotutkimuksissa on todettu ja myös näiden alueiden kunnostustyöt toteute
taan tämän suunnitelman mukaisin periaattein.
Maa-ainekset kaivetaan ennakkotutkimusten sekä työn aikaisten tutkimusten perusteel
la pitoisuuksittain lajiteltuina. Kaivumaat pyritään lastaamaan suoraan kuorma-autoihin,
joilla maa-ainekset toimitetaan valittuun vastaanottopaikkaan. Pilaantuneen maan
kuormien mukana toimitetaan pilaantuneen maan siirtoasiakirjat.
Kaivupohjasta otetaan edustavat maanäytteet, joilla dokumentoidaan maaperän jään
nöspitoisuudet.
Rakenteet ja laitteistot, vaatimukset

Pilaantuneen maan kaivut ja kuljetukset voidaan toteuttaa normaalilla maansiirtokalus
tolla eikä tarvetta erityiskalustolle ole. Kaluston valinnassa on huomioitava paikoin
esiintyvien jätteiden erottaminen kaivumaista esimerkiksi seulakauhalla.
Maa-ainesten käsittely

Poistettavat maamassat toimitetaan välittömästi valittuun vastaanottopaikkaan, mikä
ilmoitetaan ennen kunnostustyön aloittamista ympäristöviranomaisille. Pilaantuneen
maan käsittelyssä huomioidaan työ- ja ympäristönsuojelulliset seikat.
Vesien käsittely

Mikäli kaivantovesiä muodostuu kunnostuksen aikana siinä määrin, että kaivantoja täy
tyy kuivattaa pumppaamalla, vesien haitta-ainepitoisuudet tarkistetaan. Massanvaihdon
aikana kaivannot pidetään tarvittaessa kuivana pumppaamalla sinne kertynyt vesi up
popumpulla viemäriin (viemärihaltijan luvalla) tai öljynerottimen kautta kaivualueen ui
kopuoliseen maastoon. Tarvittaessa käytetään myös muita soveltuvia käsittelymene
telmiä (esim. aktiivihiili), että vedet saadaan viemäröintikelpoisiksi tai soveltuviksi puret
taviksi maastoon. Vesien käsittelyssä mahdollisesti syntyvät sakat ja muut jätteet toimi
tetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn.
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Jätteiden käsittely

Kaivutöissä mahdollisesti esiin tuleva jäte kuljetetaan luvan ko. jätteen käsittelyyn
omaaviin käsittelypaikkoihin.
Kuljetukset

Pilaantuneet maa-ainekset pyritään lastaamaan suoraan kuorma-autojen lavalle ilman
välivarastointia. Kuljetuskaluston reitti suunnitellaan niin, etteivät haitta-aineet leviä
kunnostettavan alueen ulkopuolelle.
Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan vastaanottopaikkoihin rekka- tai kuorma-autoilla
kuormat asianmukaisesti peitettyinä. Kuormien mukana toimitetaan valvojan laatimat
pilaantuneen maan siirtoasiakirjat, joista toinen jää vastaanottopaikkaan ja toinen toimi
tetaan takaisin työmaalle ympäristötekniselle valvojalle. Vastaanottopaikka/paikat ilmoi
tetaan valvovalle viranomaiselle ennen kuljetusten aloittamista.
Varastoi nti

Lähtökohtaisesti pilaantuneita kaivumaita ei varastoida alueella vaan ne lastataan suo
raan kuorma-autoihin. Mikäli pilaantunutta maa-ainesta joudutaan väliaikaisesti varas
toimaan kohteessa, kasa peitetään peitteillä, mikäli sääennusteiden mukaan on odotet
tavissa liettymistä aiheuttavaa sadetta.
Kunnostuksen päättyminen

Pilaantuneen maan kunnostustyö päätetään, kun kaikki haitta-aineita yli tavoitetason
sisältävät pilaantuneet maa-ainekset on poistettu. Kaivupohjasta otetaan jäännöspitoi
suusnäytteet valvojan toimesta (kohta Kunnostuksen laadun valvonta). Kunnostustyöstä
laaditaan toimenpideraportti, joka toimitetaan tiedoksi Lapin ELY-keskukselle sekä Ro
vaniemen kaupungin ympäristöviranomaiselle (kohta Raportointi).
Täyttötyöt ja viimeistely
Kunnostustoimenpiteiden jälkeen kunnostettujen alueiden rakentaminen voi jatkua
suunnitellusti.
Työnaikaisten riskien hallinta

Ulkopuolisten pääsy työmaalle estetään aitauksin ja varoituskyltein. Haitta-aineiden le
viäminen ympäristöön väitetään estämällä autojen tarpeeton liikkuminen pilaantuneella
alueella ja peittämällä kuormat. Tarvittaessa kaivettavaa maata kostutetaan pölyämi
sen estämiseksi. Pilaantuneiden maiden kaivutyö toteutetaan siten, että maa-aineksia
ei levitetä kaivualueen ulkopuolelle. Pilaantuneiden maiden kaivutyö toteutetaan siten,
ettei maa-aineksia levitetä kaivun aikana puhtaille alueille. Kaivantoihin mahdollisesti
kertyvää öljyistä vettä ei johdateta puhdistamattomana maastoon, vaan käsitellään
kohdan Vesien käsittely mukaisesti.
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KAI VETTUJEN MAA-AINESTEN HYÖDYNTÄMINEN KOHTEESSA

Pilaantuneen maan kaivun yhteydessä joudutaan kaivamaan myös pilaantumattomia
maa-aineksia. Pilaantuneet maat sijaitsevat tutkimusten perusteella enimmillään 1 met
rin paksuisen haitta-aineiden suhteen pilaantumattoman maakerroksen alla. Kunnos
tuksen tavoitetason alittavia haitta-ainepitoisuuksia sisältävät kaivumaat hyödynnetään
kaivantojen alustäytöissä mahdollisuuksien mukaan. Kunnostustyön valvoja valvoo
kaivettujen maa-ainesten hyödyntämistä pilaantuneen maan kaivun aikana ja täyttötöi
den yhteydessä.
KUNNOSTUKSEN LAADUNVALVONTA
Kunnostusta ohjaavat mittaukset ja seuranta

Pilaantuneen maan kaivua valvoo ja ohjaa ympäristötekninen valvoja. Valvoja ohjaa
kaivutyötä ja maa-ainesten lajittelua ennakkotutkimustiedon ohella työnaikaisella näyt
teenotolla sekä kenttäanalyyseilla ja -havainnoilla. Massanvaihdon yhteydessä otetta
vien maanäytteiden haitta-ainepitoisuuksia seurataan fotoionisaatiomittarilla (PID) sekä
kenttäanalyyseilla (esim. PetroFLAG, XRF). Aiempien tutkimusten laboratoriotulosten
sekä työn aikana tehtävien kenttähavaintojen ja -analyysien perusteella maa-ainekset
lajitellaan ja ohjataan pitoisuuksien mukaan lajiteltuina oikeaan vastaanottopaikkaan.
Kaivettavista maa-aineksista otetaan tarkastusnäytteitä esiintyvien haitta-aineiden sekä
kaivun laajuuden mukaan. Kenttäanalyysien tuloksista noin 10 % varmennetaan labo
ratorioanalyysein.
Maaperän jäännöspitoisuudet määritetään kaivantojen pohjalta ja seinistä otetuista
näytteistä laboratoriossa. Ennen laboratorioon lähettämistä kyseiset näytteet on todettu
aistinvaraisesti ja kenttäanalyysein riittävän puhtaiksi. Kustakin kaivannosta otetaan
vähintään kaksi näytettä. Näytteet otetaan edustavalla tiheydellä siten, että kaivantojen
pohjien ja seinien pitoisuus tulee luotettavasti selvitettyä. Näytteistä analysoidaan labo
ratoriossa ko. alueella kohonneina pitoisuuksina esiintyneet haitta-aineet.
Kunnostuksen lopputuloslriskinarvio saavutetusta tilanteesta

Lähtökohtaisesti kunnostustöiden jälkeen alueen maaperässä ei esiinny kunnostusta
voitteen ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, eikä alueen maaperästä siten aiheudu haittaaineista johtuvaa ympäristö- tai terveyshaittaa. Mikäli tavoitepitoisuuksiin ei esimerkiksi
kaivuteknisin syin joiltain osin päästä, tarkastellaan jatkotoimenpidetarvetta tarkenne
tulla riskiarviolla.

TOIMINTA ODOTTAMATTOMISSA TILANTEISSA

Pilaantuneen maa-alueen kunnostustyön aikana saattaa ilmetä odottamattomia tilantei
ta. Lieviä työtapaturmia varten työmaalle varataan ensiapuvälineet. Työmaalle laitetaan
näkyville yleiset hälytysnumerot.
Kenttävalvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mahdollisesti löytyviä uusia haitta
aineita, rakenteita tai muuta normaalista poikkeavaa. J05 tällaisia löytyy, asiasta infor
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moidaan välittömästi tilaajaa ja ympäristöviranomaisia. Mahdollisista toimenpiteistä
neuvotellaan heidän kanssaan.
TYÖSUOJELU
Ympäristötekninen valvoja seuraa, että urakoitsija noudattaa velvoitteitaan sekä annet
tuja ohjeita ja määräyksiä työsuojelun suhteen. Työssä merkittävimmät haitta-aineet
ovat öljyhiilivety-yhdisteet ja raskasmetallit. Tarvittaessa työmaalla käytetään hengitys
suojainta.
Kaivantoon mentäessä (esim. valvoja näytettä otettaessa) huolehditaan, että joku toi
nen henkilö valvoo tilannetta kaivannon reunalla. Kaivutyö keskeytetään siksi ajaksi,
kun kaivannosta otetaan näytettä. Mikäli otetaan näyte kaivinkoneen kauhassa olevas
ta maa-aineksesta, kauha tulee laskea maata vasten ennen näytteenottoa.
Kunnostettavalla alueella ruokailu, juominen ja tupakointi on kielletty. Urakoitsija vastaa
työntekijöiden työturvallisuudesta työalueella ja järjestää kaikille työntekijöille ja aliura
koitsijoille perehdyttämistilaisuuden, jossa käydään lävitse työhön mahdollisesti liittyvät
terveysriskit.
Työntekijöiden on käytettävä kulloisenkin työtilanteen vaatimusten mukaisesti henkilö
kohtaisia suojavarusteita: kypärä, jalkineet, työvaatteet, suojakäsineet (esim. 4H, PVA
tai Viton) sekä silmä- ja kuulosuojaimet. Työmaavalvoja määrittää suojavarusteiden
tarpeen. Suojavarusteet vaihdetaan niiden likaannuttua tai rikkouduttua.
Lieviä työtapaturmia varten työmaalle varataan ensiapuvälineet. Työmaalle laitetaan
näkyville yleiset hälytysnumerot.
JÄLKISEURANTA
Mahdollinen jälkiseurannan tarve arvioidaan työtä koskevissa toimenpideraporteissa
(kohta Raportointi).
RAPORTOINTI
Kirjanpito
Pilaantuneiden maiden kaivun osalta kunnostustyömaan valvoja pitää kirjaa kohteesta
kaivetuista ja pois kuljetetuista maa-aineksista, pitoisuuksista, sijoituspaikoista ja ajan
kohdista. Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla työmaalla kunnos
tuksen aikana. Aineisto sisällytetään työtä koskevaan raportointiin (kohta Toimenpide
/Ioppuraportti).
Toimen pide-Iloppuraportti
Koska kyseessä on kaikkiaan pitkäkestoinen, 3-4 vuoden ajalle sijoittuva hanke, laadi
taan pilaantuneen maan kunnostustoimenpiteistä vuosittain yhteenvetoraportti, joka
toimitetaan Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristöviranomaiselle
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seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kussakin raportissa esitetään mm.
töiden tekniset pääkohdat sekä laadunvalvontatulokset tulkintoineen.
TIEDOTUS
Työmaan aloittamisesta tiedotetaan kunnostustyön osapuolia aloitusilmoituksella (koh
ta Esivalmistelut). Kunnostustyön ympäristötekninen valvoja tiedottaa pilaantuneen
maan kaivutyön etenemisestä tarvittavia tahoja.
AIKATAULU
Pilaantuneet maa-ainekset poistetaan vuoden 2017 aikana. Maanluovutussopimuksen
mukaan Lampelankadun alue tulee olla puhdistettuna pilaantuneista maista viimeistään
16.3.2019. Muut VR-yhtymältä kaupungille siirtyvät alueet tulee olla puhdistettuna
19.6.2020 mennessä aiemman asemakaavan edellyttämään tasoon (VNa 214/2007
ylemmät ohjearvotasot).
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.

Kiinteistöiltä RN:ot 698-2-68-2, 698-2-68-4, 698-2-68-6, 698-2-68-8, 698-401-26179, 698-401-181-0, 698-2-9901-0 ja 698-2-9906-0 on poistettava pilaantuneet
maa-ainekset päätöksen liitteenä olevan Ramboll Finland Oy:n 20.7.2017 laatiman Lampelan alueen pilaantuneisuustutkimuskartan (piirustus nro 1) mukaisilta
alueilta seuraavien kunnostustavoitteiden mukaisesti:
-

Asemakaavassa osoitetuilta tie-, katu- ja autopaikoitusalueilta on poistet
tava pilaantuneet maa-ainekset, joiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman ase
tuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot seuraavien haitta-aineiden osalta:
O
bensiinijakeet (C5-C10) 500 mg/kg,
O
keskitisleet (>010-021) 1 000 mg/kg,
O
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 2 000 mg/kg,
O
kupari 200 mg/kg ja
O
lyijy 750 mg/kg.
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Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoi
suudet ylittävät ylemmän ohjeatvon saadaan poistettua. Kaivumaita, joiden pi
toisuudet jäävät alle ylempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen
täytöissä kaivupaikalla, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Muilta asemakaavassa osoitetuilta alueilta on poistettava pilaantuneet
maa-ainekset, joiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantu
neisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007)
aiemmat ohjearvot seuraavien haitta-aineiden osalta:
O
bensiinijakeet (C5-C10) 100 mg/kg,
O
keskitisleet (>C10-C21) 300 mg/kg,
O
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 600 mg/kg,
O
kupari 150 mglkg ja
O
lyijy 200 mg/kg.

Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoi
suudet ylittävät alemman ohjearvon saadaan poistettua. Kaivumaita, joiden pi
toisuudet jäävät alle alempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivanto
jen täytöissä kaivupaikalla, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävis
sä.
Alueen pohjaveden haitta-ainepitoisuudet tulee tarvittaessa selvittää ja arvioida
pudistustarve.
Lisäksi kunnostusalueilta on poistettava maahan haudatut jätteet. Jätteet on laji
teltava ja toimitettava ym päristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Kunnos
tustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki haudatut jätteet saadaan poistettua.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rova
niemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on
saatettava loppuun 30.9.2019 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa
siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnan
harjoittajan 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
sijoituspaikka on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin
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 jätelain (646/2011) 121 §:n
mukainen siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita maita siirrettäessä se on
kuljetusten mukana.
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4.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät valtioneuvoston maa
perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) ylemmät tai aiemmat ohjearvot, saadaan pakottavasta syystä vä liva
rastoida kaivupaikoilla tiiviillä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamas
sat 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 tarkoi
tukseen soveltuvalla laitteistolla, josta on sovittava erikseen Lapin ELY
keskuksen kanssa. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, veden viemä
röintiin on pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja nouda
tettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä taiteen otettu pilaantuneita
aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain
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
ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä
pitoisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan.
Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoi
hin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä kartalla sekä
esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäris
tö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräys melun torjunnasta
7.

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

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
8.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys
pilaantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvo
jan tulee laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystie
dot, työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää
kunnostustyön aikana.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
9.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviran
omaiselle. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveys
haittaa, on tapauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnan
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harjoittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen tor
jumiseksi.
Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkai lusta 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 Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomai
selle.

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
keskuksefle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on varat
tu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

12.

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

13.

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

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) ylemmät ja aiemmat oh
jearvot haitta-ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoja määrit
täessään huomioon alueiden kaavoituksen ja käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa
noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä toi
minnasta ennakolta arvioiden aiheudu ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa.
Kunnostustyölle on asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä.
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Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostus
töiden suunniteHusta 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 kunnostellavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
laisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (mää
räykset 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 käsi
tellä asianmukaisesti mainittujen jälleiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneis
sa laitoksissa (määräys 5).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mah
dollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa
miseksi (määräys 7).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 8).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden anta
miseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annet
tu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 9).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnos
tuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan,
että kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin kent
tämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi kai
vantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottaminen
varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
96101 Rovaniemi
www.ely-keskus.flhIaori

23
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 toistaiseksi.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Halli
tuskatu 7, Rovaniemi. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi >
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti >
Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maaalueet> Lapin ELY-keskus.

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojeluaki (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 f 150/1992) 8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehillämis-ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017
(1554/2016).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittetymaksu on 1650 €
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 €Ih. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 30 tuntia eli maksu on yhteensä 1650 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944).
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LASKUN LÄHETTÄMINEN
Valtion talous- ja henkilöstöhallinto lähettää myöhemmin tätä päätöstä koskevan
laskun.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
kirjaamo.sykeymparisto.fi
TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tieto
järjestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perillyyn maksuun saa hakea muutosta
valillamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Tämän päätöksen on valmistellut insinööri Anna-Kaisa Puhakka.

a
Ympäristönsuojeluyksikän päällikkö

Ylitarkastaja

Eira Luokkanen

A %‘%

Vesa-Matti Määttä

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
Lampelan alueen pilaantuneisuustutkimuskartta (Ramboll Finland Oy 20.7.2017, piirus
tus nro 1)
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valituspäivää 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. Vastaanottajalle tai tämän edustajalle henkilökoh
taisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu tiedoksisaantitodis
tus.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toi
mittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta
riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään valitusajan päät
tymispäivänä klo 16.15.

Valituskirjelmän sisältö ja Iiifteet
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 valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on 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
käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
aukioloaika:
8.00 16.15
puhelin:
029 5642611
telekopio:
029 56 42760
sähköposti:
vaasa.hao(oikeus.fi
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
-
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