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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Lii ken nevi rasto
PL 33
00521 Helsinki
Yhteyshenkilö: Juhan Tyrväinen
juhan.tytvainen@liikennevirasto.fi
Y-tunnus 1010547-1
PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Rovaniemen kaupungissa ratapihalla. Ilmoituksen
mukainen rata-alue sijaitsee kiinteistöillä RN:o 698-401-26-10, 698-401-26-179, 698401-26-180, 698-401-26-182, 698-401-26-183, 698-401-26-184, 698-401-26-185, 698401-26-186, 698-401-26-187 ja 698-401-26-1 88. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen
liitteenä olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen
yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntäm isestä kaivualueella tai poistam isesta
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle
ympäristönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa
ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 24.7.2018.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Alueella on voimassa asemakaava. Kunnostuskohde sijoittuu rautatiealueelle (LR).
Kaavoitukseen ei ole tiedossa muutoksia.
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Kiinteistöt omistaa Liikennevirasto.

ILMOITETTU TOIMINTA
Rovaniemen rautatieasema on avattu vuonna 1909. Ns. uusi ratapiha on valmistunut
vuonna 1951. Alueelta ei ole tiedossa olevia onnettomuuksia tai vahinkoja, joista
maaperän
tai
pohjaveden
pilaantumista
mahdollisesti
olisi
aiheutunut
perusparannettavalla alueella. Toisaalta alueen käyttöhistorian huomioiden useat
pienet vahingot ovat mahdollisia.
Kunnostusalueen eteläpuolella on aiemmissa tutkimuksissa todettu pilaantuneisuutta ja
alueella on tehty myös pilaantuneen maaperän kunnostustoimia.
Rovaniemen ratapihalle taiteiden 682-684 ja vaihteiden 632, 634, 636, 635 ja 637
alueelle on suunniteltu tehtäväksi pintarakenteen perusparannus, minkä yhteydessä
pintamaakerrokset uusitaan ja kaivettavia maa-aineksia hyödynnetään tarvittaessa
radan pengerrakenteessa.
Alueella tehdyissä maaperän pilaantuneisuustutkimuksessa on todettu kohonneita
PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Tutkimuksen yhteydessä tehdyn puhdistustarpeen
arvioinnin perusteella haitta-aineista ei aiheudu kunnostustarvetta. Perusparannus
vaatii kuitenkin maaleikkauksia alueilta, joilla haitta-aineita on todettu.

Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Alueen perusmaalaji on silttistä hiekkaa. Tutkimuksissa todettiin maaperän
pintakerroksissa sepeliä, ja silttikerroksen yläpuolella turvetta. Enimmillään 1,5 metriin
ulottuneissa tutkimuksissa ei todettu kalliota.
Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue
(1269802, Kolpene, 1 lk.) sijaitsee 2,5 kilometrin etäisyydellä kaakossa.
Lähin pintavesistö on
Pirttilam pi.

kohteen eteläpuolella 40 metrin

etäisyydessä sijaitseva

TEHDYT PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET
Haitta-aineiden esiintyminen maaperässä
Kunnostusalueelta ei ole tietoa tehdyistä pilaantuneisuustutkimuksista.

Vuoden 2018 pilaantuneisuustutkimus
Näytepisteetja näytteenotto
Maaperän pilaantuneisuustutkimukset suoritettiin 7.2.2018 kevyellä kairakoneella
yhteensä 13 tutkimuspisteestä. Tutkimuspisteet sijoitettiin ratavaihteilla (V) etu- (E) ja
takajatkoksen (T) alueille sekä ns. linjapisteet (L) vaihteiden välisen ratalinjan
puoliväliin. Kaikki pisteet sijoittuivat ratakiskojen väliselle alueelle.
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Ratavaihteiden alueilta näytteet otettiin pääasiassa 0-0,6 m, 0,6—1 m ja 1,0-1 ,5 m ja
linjapisteiltä 0—0,6 m ja 0,6-1,0 m syvyyksiltä. Näytteisiin ei kerätty sepeliä.
Maanäytteitä otettiin yhteensä 32 kpl. Kaikista maanäytteistä tehtiin maalajia sekä
mahdollista haitta-aineiden esiintymistä koskevat aistinvaraiset havainnot (haju,
ulkonäkö) sekä arvioitiin sepelikerroksen paksuus jokaisesta näytepisteestä.
näytteistä
Otetuista
muodostettiin
kokoomanäytteet
ottopaikkojen
ja
näytteenottosyvyyksien perusteella. Pääosin kokoomanäytteet (Kokooma 2 Kokooma
7) koostettiin siten, että kustakin vaihteesta yhdistettiin etu- ja takajatkoksen saman
kerrossyvyyden näytteet. Osa näytteistä tutkittiin yksittäisinä maanäytteinä.
-

Analyysit
Laboratoriossa näytteistä analysoitiin raskasmetallit, öljyhiilivedyt (C10—C40) sekä
PAH-yhdisteet. Laboratoriossa analysoitiin yhteensä 17 näytettä, joista 6 oli
kokoomanäytteitä ja loput 11 yksittäisnäytteitä. Kaikki näytteet analysoitiin Eurofins
Environment Testing Finland Oy:n laboratoriossa.
Tulokset
Aistinvaraisesti havainnoiden tutkimuspisteissä ei havaittu viiteitä haitta-aineista.
Näytepisteissä V632T ja V636T esiintyi turvetta 0,6-1,5 metrin syvyyksissä.
Molemmissa näytteissä silttinen perusmaa alkoi 1,5 metrin syvyydessä. Muilta osin
tutkituissa maakerroksissa sepelikerroksen alapuolella havaittiin pääasiassa sora- ja
hiekkatäyttöä.
Raskasmetallit
Laboratorioanaiyyseissa kokoomanäytteessä “kokooma 6/0-0,6” todettiin antimonin 8,2
mg/kg pitoisuus. Muiden näytteiden osalta analyyseissa ei todettu kohonneita
(kynnysarvon ylittäviä) metallipitoisuuksia.
Öljyhiilivedyt
Öljyhiilivetyjen osalta laboratorioanalyyseissa
(kynnysarvon ylittäviä) pitoisuuksia.

näytteissä

ei

todettu

kohonneita

PAH-yhdisteet
Laboratorioanalyyseissa näytteissä todettiin seuraavia kohonneita (kynnysarvon
ylittäviä) haitta-aine pitoisuuksia:
L683; fluoranteeni 2,8 mglkg
L684; fenantreeni 1,3 mg/kg ja fluoranteeni 4,1 mg/kg
Kokooma 5/0,6-1,0; fenantreeni 3,5 mg!kg ja PAH-yhdisteiden summapitoisuus 18
mg/kg
Lisäksi todettiin yli alemman ohjearvon oleva pitoisuus:
Kokooma 5/0,6-1 ,0; fluoranteeni 6,2 mg/kg

-

-

-

-

Muiden näytteiden osalta PAH-yhdisteiden analyyseissa ei todettu kohonneita
pitoisu u ksia.
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Massamäärät
Alueella arvioidaan olevan maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät
aiemmat ohjearvot, yhteensä noin 100 m3, jotka sijaitsevat noin 200 m2 alueella
kunnostusalueen itäosassa.

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS
Vi itearvot
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteet on
valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 (ns. PIMA-asetus). Asetuksen
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen määrittelyn tulee perustua
maaperässä olevien haitailisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai
terveydelle ja ympäristölle.

esitetty
mukaan
arvioon
haitasta

Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos
yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa
säädetyn 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.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Raidealueet ja ratapihat rinnastetaan yleensä teollisuusalueisiin, minkä vuoksi
maaperän pilaantuneisuuden perusarvioinnin viitearvoina käytetään lähtökohtaisesti
ylempiä ohjearvoja. Ympäristöhallinnonohjeiden 2/2007 ja 6/2014 mukaisesti
maaperän pilaantuneisuuden perusarviointi voidaan suorittaa vertaamalla todettuja
pitoisuuksia VNa:n 214/2007 mukaisiin ohjearvoihin (ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014,
sivut 79-80), mikäli:
kohde ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä hyödynnetä
talousvetenä
kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien tuotantoa tai muuta elintarvikkeiden tuotantoa
kohteessa ei sijaitse päiväkotia tai ieikkipuistoa
kohteella tai sen lähiympäristöllä ei ole erityistä suojeluarvoa
kohteessa ei ole asuinrakennuksia ja maaperässä ei esiinny merkittäviä määriä
herkästi haihtuvia yhdisteitä
kohteessa ei esiinny haitta-aineita, joille ei ole esitetty kynnys- ja ohjearvoja
haitta-aineiden kulkeutuminen alueen ulkopuolelle ei ole merkittävää
-

-

-

-

-

-

-

Tarkasteltavana olevalla alueella kaikki ym. ehdot täyttyvät. Näin ollen maaperän
pilaantuneisuuden perusarviointi voidaan toteuttaa asetuksen mukaisten viitearvojen
perusteella, eikä kohdekohtaisten viitearvojen määrittäminen ole tarpeen.

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

5
Alueella todettujen haitta-aineiden luonne, ympäristöolosuhteet ja alueen tuleva
käyttötarkoitus huomioiden kohteessa voidaan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arviointiin käyttää VNa 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja.
Maaperän kunnostustarve
Koska tutkimuksissa ei ole todettu yli ylemmän ohjearvon olevia haitta-aineiden
pitoisuuksia, alueella ei ole kunnostustarvetta. Maaperässä olevat haitta-aineet on
kuitenkin huomioitava kaivun yhteydessä.
YSL 136 §:n mukainen ilmoitus
Vaaralan vaihdealueen perusparannuksen yhteydessä käsitellään maa-aineksia, joissa
saattaa esiintyä kohonneita PAH-yhdisteiden pitoisuuksia, minkä vuoksi Liikennevirasto
jättää valvovan viranomaisen vaatimuksesta Lapin ELY-keskukselle maa-ainesten
käsittelyä varten YSL 136 § mukaisen ilmoituksen.
llmoitusmenettelyllä ja siihen liittyvällä ympäristöteknisellä valvonnalla varmistetaan,
että kohteen maarakennustöissä haitta-aineita sisältävien maa-ainesten käsittely
tapahtuu hallitusti, eikä niistä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.
MAAPERÄN KAIVUTYÖT, KUNNOSTUS JA YMPÄRISTÖTEKNINEN VALVONTA
Kunnostuksen tavoitteet
Alueelle ehdotetaan seuraavia kunnostustavoitteita:
Kaikki maa-ainekset, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ovat yli ylempien ohjearvojen,
poistetaan kaivualueelta.
Niitä kaivumassoja, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle ylempien ohjearvojen,
voidaan todettujen pitoisuuksien perusteella hyödyntää kaivantojen välittömässä
läheisyydessä pengerlevityksissä. Mikäli hyötykäyttötarvetta ei ole, tai materiaali ei
teknisesti sovellu hyötykäytettäväksi, tulee kaivumassat sijoittaa pitoisuuksiensa
perusteella luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin.
-

-

Täydentävät tutkimukset
Alueella ei ole tarvetta tehdä täydentäviä haitta-ainetutkimuksia ennen
maanrakennustöiden aloittamista. Kaivutöiden yhteydessä maaperän laatua seurataan
tarvittaessa ympäristöteknisen asiantuntijan ohjaamana näytteenotoin sekä tarvittavin
kenttä- ja laboratorioanalyysein.
Esivalmistelut
Kohteen kaivutyöt toteutetaan YSL 136 § mukaisen ilmoitusmenettelyn kautta, joten
kunnostustyön aloitusilmoitus on toimitettava Lapin ELY-keskukselle sekä Rovaniemen
kaupungin ympäristöviranomaiselle. Aloitusilmoituksessa kerrotaan kunnostuksen
aikataulu sekä vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Tarvittaessa pilaantuneiden
maiden vastaanottopaikka/-paikat valitaan lupa ja kapasiteettitilanteen sekä
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kustannusten perusteella ja ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle ennen kuljetusten
aloittamista.
Työsuunnitelma

minkä
yhteydessä
pintarakenteen
perusparannus,
Kohteessa
toteutetaan
pintamaakerrokset uusitaan n. 0,6 m syvyydeltä ja kaivettavia maa-aineksia
hyödynnetään tarvittaessa radan pengerrakenteessa.
Lähtökohtaisesti alueen maaperästä ylös kaivettavia maa-aineksia käsitellään maa
aineksina, joissa on kohonneita PAH-yhdisteiden pitoisuuksia, eikä niitä toimiteta
rataosuuden ulkopuolelle.
Maa-ainekset hyödynnetään tarpeen mukaan toimenpidealueella kaivantojen
läheisyydessä pengerlevityksissä. J05 hyödyntämistä ei tehdä, maa-ainekset, joissa on
alemman ohjearvon ylittäviä haitta-aineiden pitoisuuksia, sijoitetaan ulkopuoliseen
vastaanottopaikkaan.
Kaivumassoja voidaan lyhytaikaisesti, ennen kuljetusvälineisiin kuormaamista,
välivarastoida työmaalla. Välivarastointi tulee tehdä pohjavesialueiden ulkopuolella.
Pilaantuneiden maiden kaivu, kulietuksetja varastointi
Maa-ainekset kaivetaan alueella ns. erottelevana kaivuna, jolloin eri laatuiset maat
pysyvät erillään.
Mikäli kaivualueella todetaan pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia (haitta
em.
alueet
ohjearvon
ylittäviä),
kunnostetaan
ainepitoisuudet
ylemmän
massanvaihtona alueilta tarpeen mukaan. Kaivutyöt toteutetaan ympäristöteknisen
valvojan ohjeistuksen mukaisesti.
Pilaantuneet maa-ainekset pyritään lastaamaan suoraan kuorma-autojen lavalle, ilman
välivarastointia. Kuljetuskaluston reitti suunnitellaan niin, etteivät haitta-aineet leviä
kunnostettavien alueiden ulkopuolelle.
Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan vastaanottopaikkoihin kuorma-autoilla kuormat
peitettyinä peitteillä. Kuormien mukana toimitetaan ympäristöteknisen valvojan laatimat
pilaantuneen maan siirtoasiakirjat 2 kpl / kuorma, joista toinen kappale jää
vastaanottopaikan vaaka-asemalle ja toinen kappale palautettaan vastaanottopaikan
kuittaamana valvojalle, jolloin varmennettaan pilaantuneiden maiden toimitus
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
Vesien käsittely
Haitta-aineiden kulkeutuminen alueen ulkopuolella on mahdollista, mikäli kaivantoon
muodostuvia kiintoainepitoisia suoto- ja sadevesiä pääsee kulkeutumaan alueelta
hallitsemattomasti pintavesistöön. Mikäli sade- tai suotovesiä kunnostuksen aikaan
muodostuu kaivantoihin siinä määrin, että ne haittaavat merkittävästi kaivua tai voivat
hallitsemattomasti kulkeutua pintavesistöön sekä ovat ilmeisen pilaantuneita (käsittelyä
vaativia), on tehokkain käsittelymenetelmä imeä vedet imuautolla ja toimittaa ne luvan
omaavaan vastaanottopaikkaan. Lähtökohtaisesti alueella tehtävät kaivannot ovat
matalia, eikä tarvetta veden käsittelylle arvioida olevan.
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Rajoitukset
Kunnostustyö ja erityisesti maa-ainesten siirrot pyritään suorittamaan siten, että
läheisten yleisten liikennealueiden liikenteelle ei aiheudu merkittävää häiriötä.
Kuljetuksen aikainen pölyäminen on estettävä peittämällä kuormat.
Ohjaavat mittaukset ja seuranta
Kunnostustyö toteutetaan ennakkotutkimusten tulosten perusteella. Mikäli kaivutyön
yhteydessä aistinvaraisesti havaitaan jotain ennakkotutkimuksista poikkeavaa
pilaantuneisuutta, kutsutaan paikalle pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen
asiantuntija,
perehtynyt
joka
suorittaa
tarvittaessa
näytteenoton
haitta
määrittämiseksi.
ainepitoisuuksien
Mikäli kohteessa on tarvetta tehdä varsinaisia pilaantuneen maaperän
kunnostustoimenpiteitä,
niin
kunnostustavoitteen
toteutuminen
todennetaan
kaivualueelta kerättävistä kokoomanäytteistä laboratorioanalyysein, joista määritetään
PAH-yhdisteet. Tarvittaessa määritetään myös muiden kunnostustyön aikana
mahdollisesti esiin tulevien haitta-aineiden pitoisuudet.
Terveys- ja ympäristähaittojen ehkäisy
Kohde sijaitsee raidealueella, minkä vuoksi ulkopuolisten liikkuminen alueella on
erittäin vähäistä. Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään varoituskyltein sekä
tarvittaessa aitauksin. Haitta-aineiden leviäminen ympäristöön väItetään estämällä
autojen ja työkoneiden tarpeeton liikkuminen alueella ja peittämällä kuormat.
Pilaantuneiden maiden kaivutyö toteutetaan siten, että maa-aineksia ei levitetä kaivun
aikana pilaantumattomalle alueelle. Kunnostustyön aikana noudatetaan yleisiä
työturvallisuus- ja työsuojeluohjeita.
Työsuojelu
Alueella on todettu
hengityksensuojaimia.

PAH-yhdisteitä,

joten

tarvittaessa

työmaalla

käytetään

Kaivualueella ruokailu ja juominen on kielletty. Kaikille työntekijöille ja aliurakoitsijoille
on järjestettävä riittävä perehdytys, jossa käydään lävitse työhön mahdollisesti liittyvät
terveysriskit. Työntekijöiden on käytettävä aina henkilökohtaisia suojavarusteita:
leukahihnallinen kypärä, suojalasit, huomionvärinen vaatetus ja turvakengät sekä
lisäksi työkohteen mukaan esim. kuulosuojaimet tai hengityssuojaimet. Suojavarusteet
on rikkoontuessa vaihdettava.
Lieviä työtapaturmia varten työmaalle varataan ensiapuvälineet. Työmaalle laitetaan
näkyville yleiset hälytysnumerot.
Varautuminen odottamattomlin tilanteisiin
Alueen kaivutyön aikana saattaa ilmetä odollamattomia tilanteita. J05 tällaisia löytyy,
asiasta
informoidaan
välittömästi tilaajaa,
ja
ympäristöteknistä valvojaa
ympäristöviranomaisia. Mahdollisista toimenpiteistä neuvotellaan heidän kanssaan.
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AIKATAULU

Kohteen perusparannus toteutetaan kesän ja syksyn 2018 aikana. Perusparannustyöt
on tarkoitus aloittaa heinäkuussa 2018.

TIEDOTUS, KIRJAN PITO JA RAPORTOINTI

Työn aloittamisesta laaditaan aloitusilmoitus, jossa esitetään työn aloituspäivämäärä ja
yhteyshenkilöt. Tarvittaessa pidettävistä työmaakokouksista sovitaan erikseen.
Kunnostustyömaalla pidetään kirjaa kohteesta kaivetuista ja pois kuljetetuista
pilaantuneista maa-aineksista ja jätteistä, pitoisuuksista, sijoituspaikasta ja
ajankohdasta sekä muista työn suorittamisen kannalta merkittävistä seikoista.
Työmaalla pidetään kirjaa myös hyödynnetyistä maa-aineksista (massamäärät,
pitoisuudet, sijoituspaikat).
Maaperän kunnostuksesta laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan tilaajan lisäksi Lapin
ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristöviranomaiselle työn päättymisen
jälkeen. Raportissa esitetään mm. töiden tekniset pääkohdat, massojen sijoituspaikat
laadunvalvontatulokset
tulkintoineen.
Raportin
laadinnasta
vastaa
sekä
ympäristötekninen valvoja.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös

Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen
puhdistam isen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

1.

Kiinteistöiltä RN:o 698-401-26-10, 698-401-26-179, 698-401-26-180, 698-401
26-182, 698-401-26-183, 698-401-26-184, 698-401-26-185, 698-401-26-186,
698-401-26-187 ja 698-401-26-188 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset,
valtioneuvoston
haitta-ainepitoisuudet
ylittävät
maaperän
joiden
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) ylemmät ohje-arvot haitta-aineiden osalta:
O
antimoni (Sb) 50 mg/kg,
O
fenantreeni 15 mg/kg,
O
fluoranteeni 15 mg/kg ja
O
pah5 100 mg/kg.

LAPIN ELINKEIN&-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 8060
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Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoi
suudet ylittävät ylemmän ohjearvon saadaan poistettua. Kaivumaita, joiden
pitoisuudet jäävät alle ylempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää
pohjavesialueiden ulkopuolisilla alueilla ratarakenteissa / pengerlevityksissä,
mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja
Rovaniemen
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
kaupungin
Maaperän
kunnostustyöt on saatettava
loppuun
päätöksen voimassaoloaikana.
Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus
hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan esityksestä loppuun saatetuksi.
2.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon ja käsittelyyn.
Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden
sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden
maamassojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja
tulee kulje-tuskaluston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan
haitallisia aineita ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä
kuljetuksen aikana. Pilaantuneen maan haltijan velvollisuus on laatia jätelain
(646/2011) 121 §:n mukainen siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita maita
siirrettäessä se on kuljetusten mukana.

3.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät valtioneuvoston maa
perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) ylemmät ohjearvot saadaan pakottavasta syystä välivarastoida
kiinteistöllä tiiviillä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on
peitettävä huuhtoutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

4.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä
tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla, josta on sovittava erikseen Lapin ELY
keskuksen kanssa. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, veden viemä
röintiin on pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja
noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen otettu pilaan
tuneita aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristön
suojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty
kyseisen jätteen käsittely.

5.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 10 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 puhtausta
soihin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä kartalla sekä
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esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden
ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

aiheuttamista

Määräys melun torjunnasta

6.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa kello 07:00—22:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 55
dB (A) eikä kello 22:00—07:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa
50 dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on aihetta epäillä toiminnasta syntyvän
meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvollinen ryhtymään haitan johdosta
tarvittaviin mittauksiin ja selvityksiin sekä melun vähentämistoimiin.

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta

7.

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

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista

8.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitet
Rovaniemen
kaupungin
tava
Lapin
ELY-keskukselle
ja
voi
aiheutua
Mikäli
häiriötilanteesta
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on tapauksesta ilmoitettava myös Lapin
välittömästi
ryhdyttävä
Toiminnanharjoittajan
on
pelastuslaitokselle.
toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja raportoinnista

9.

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
kaupungin
tai
Rovaniemen
Lapin
ELY-keskukselle
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10.

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 alittavat kaikilta kaivannon reunoilta ja
sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa peittää ennen
kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet ja Lapin ELY
keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on
varattu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

11.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä kunnostuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnan
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harjoifiajan esitettävä selvitys kunnosteifavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistus
tarpeesta.
12.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3)
kuukauden kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
O
toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
O
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta
O
tarvittaessa määräyksessä 5 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 11 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
O
työmaakokousten pöytäkirjatlmuistiot.

Määräysten perustelut

Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäise
miseksi. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantunei
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot haitta-aineille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään
huomioon alueen kaavoituksen ja käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa noudatetaan
yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta
ennakolta arvioiden aiheudu ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa.
Kunnostustyölle on asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä.
Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto
kunnostustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys
1).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen
toimittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm.
oikeanlaisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä
(määräykset 2-3).
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
käsitellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan
saaneissa laitoksissa (määräys 4).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 5).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden
turvaamiseksi (määräys 6).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 7).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antami
seksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 8).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnos
tuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan,
että kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin
kenttämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi
kaivantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottami
nen varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
Kunnostustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
kunnostettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti
sekä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 9-12).
Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa 31 .1 2.2021 asti. Kunnostustyö voidaan aloittaa päätöksen
antopäivänä. Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille,
mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saada
puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa
Hallituskatu 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.

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

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsiftelymaksu on 880 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö
keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksul
lisista suoritteista vuonna 2018 (1066/2017) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän
päätöksen käsittelyyn käytettiin 16 tuntia eli maksu on yhteensä 880 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944)

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

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus
TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuom ioistuimet.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikön
sijainen, Ylitarkastaja

Tiina Kämäräinen

Ylitarkastaja

Vesa-Matti Määttä

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
Kartta kaivettujen maa-ainesten hyödyntämisalueista

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 8060
Kutsunumero 0295 037 000
96101 Rovaniemi
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

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

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 27.8.2018.

Valitusoikeus

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

Valituksen sisältö

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

-

-

-

-

-

-

Valituksen liitteet

Vai ituskirjelmään on liitettävä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, joiiei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
mahdollisen asiamiehen vaitakirja tai toim itettaessa valitus sähköisesti
selvitys asiamiehen toimivallasta
-

-

Valituksen toimittaminen

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. kts
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8—16.15

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

LAPIN ELJNKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Kutsu numero 0295 037 000
www.eIv-keskus.fi/Iapi

PL 8060
96101 Rovaniemi
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