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PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Inarin kunnassa osoitteessa Lentokentäntie 290, 99800
man. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä RN:o 148-409-386. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen
yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle
ympänistönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa
ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 13.6.2018.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Tutkittava alue ei sijaitse asemakaavoitetulla alueella. Ivalon alueen yleiskaavassa alue
on osoitettu lentoliikenteen alueeksi (LL-e).
Alueella ei ole vireillä kaavamuutosta.
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ILMOITETTU TOIMINTA
Alue on ollut lentoasemakäytössä 1950-luvulta alkaen. Lentoasemaa on laajennettu
useaan otteeseen, vuosina 1973, 1981, 1994, 1999 ja 2016. Lentoasemalla on yksi
käytössä oleva kiitotie.
Ivalon lentoaseman tankkauspaikka on ollut käytössä 1960-luvulta saakka, jolloin
alueella sijaitsi kaksi maanalaista säiliötä (diesel ja polttoöljysäiliöt). Tankkauspaikkaa
uusittiin vuonna 2001, jolloin maanalaiset polttoöljy- ja dieselsäiliöt poistettiin ja korvattim pintasäiliöillä. Maan alle asennettiin bensiinisäiliö. Maanpäälliset säiliöt on sijoitettu
betoniseen suoja-altaaseen. Tankkauspaikalla on kaksi erillistä tankkauspistettä. Alu
eella toiminta tulee jatkumaan samanlaisena.
-

Ramboll Finland Oy teki tankkauspaikan alueella maaperän pilaantuneisuustutkimuk
sen helmikuussa 2018 ja laati siitä raportin (Finavia Oyj Polttoaineen tankkauspaikka ja
lämmitysöljysäiliö, Ivalon lentoasema, Pilaantuneisuustutkimus, 1510039506-001)
4.4.2018. Tutkimuksen yhteydessä alueella ei havaittu maaperän pilaantuneisuutta.
Tankkauspaikkaa ollaan uusimassa kesän 2018 aikana. Bensiinisäiliön poiston yhtey
dessä 6.6.2018 alueella havaittiin pilaantuneisuutta.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Tankkauspaikan alue on kauttaaltaan asfaltoitua. Asfaltin alla on murskekerros,
muuten maa-aines on hienoa hiekkaa tai hiekkaa ainakin 3-4 metrin syvyyteen saakka,
johon kairaukset ulottuivat.
Ivalon lentoasema sijaitsee osittain vedenhankintaa varten tärkeällä Törmäsen
(12148110) pohjavesialueella. Tankkauspaikka sijaitsee pohjaveden muodostumis
alueen ulkopuolella, noin 150 metriä muodostumisalueen rajasta. Pohjaveden virtaus
suunta on todennäköisimmin lentoasemalta itään. Lähin pohjavedenottamo sijaitsee
kohteesta noin 1 000 metriä kaakkoon. Kairausten yhteydessä näytteissä ei havaittu
kosteutta. Lentokentän läheisyyteen on asennettu pohjavesiputki P1. Putken asen
nuksen yhteydessä pohjavedenkorkeus oli noin 10,5 metriä maanpinnasta (Road
Consulting, 30.6.2011, pohjavesiputken mittaus- ja asennuskortti).
Lähin vesistö Moikanvuopaja -järvi sijaitsee kohteesta noin 500 metriä luoteeseen.
TUTKIMUKSET
Tutkimus 1 5.2.2018
Tankkauspaikan alueelle sijoitettiin yhteensä seitsemän tutkimuspistettä TP1 .TP7.
Pisteet sijoitettiin niin, ettei kairaustyöstä koituisi vahinkoa tankkauspaikan tai muille
alueen rakenteille. Tankkauspaikan tutkimuspiste TP1 sijoitettiin säiliöiden pohjois
puolelle, pisteet TP2, TP3 ja TP4 sijoitettiin säiliöiden ja tankkauspisteiden itäpuolelle,
piste TPS sijoitettiin säiliöiden eteläpuolelle ja pisteet TP6 ja TP7 sijoitettiin säiliöiden
länsipuolelle.
.

.

Tutkimuspisteistä otettiin häiriintyneitä maanäytteitä keskiraskaalla kairakoneella
ensimmäisestä metristä puolen metrin kerrosvälein (0,0—0,5 m ja 0,5—1,0 m) ja tätä
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syvemmältä metrin (1,0 m) kerrosvälein. Näytteenotto ulotettiin pisteissä TP1 TP6 4
metriin ja pisteessä TP7 3 metriin maanpinnasta. Näytteitä otettiin seitsemästä
pisteestä yhteensä 34 kappaletta. Näytteenoton yhteydessä tehtiin aistinvaraiset arviot
maalajeista sekä maaperän pilaantuneisuudesta (haju/ulkonäkö). Tutkimuspisteiden
kairareiät paikattiin kylmäasfaltilla ja/tai maa-aineksella näytteenoton jälkeen.
—

Kaikista maanäytteistä tutkittiin P1 D-mittarilla haihtuvat yhdisteet. Laboratoriossa analy
soitavat maanäytteet valittiin huomioiden aistinvaraiset havainnot, kenttämittaukset ja
maaperän kerrosjärjestys. Laboratoriossa analysoitavaksi valittiin yhteensä neljä maa
näytettä, joista analysoitiin Eurofins Ahma Oy:n akkreditoidussa laboratoriossa C5—C40
pitoisuudet, BTEX-yhdisteet ja bensiinin lisäaineet.
Tutkimustulokset
Tutkimusten aikaisten havaintojen perusteella alueen maaperä on pääosin hiekkaa tai
hienoa hiekkaa pinnasta noin kairaussyvyyteen 3-4 m saakka. Tutkimuspisteet TP1
TP7 olivat asfaltoidulla alueella. Kaikilla tutkimuspisteillä oli selkeä 0,5 metrin paksui
nen sora-/murskekerros. Havaintojen mukaan kairaukset eivät ulottuneet pohjaveden
pintaan saakka.
Tutkimusten yhteydessä havaittiin lievää haitta-aineiden hajua tankkauspaikan pis
teessä TP3 syvyydellä 0—2 metriä. Muissa näytteissä ei havaittu aistinvaraisesti merk
kejä öljyhiilivedyistä.
Laboratorioon lähetetyissä näytteissä MTBE+TAME summapitoisuus ylitti Valtioneu
voston asetuksen (214/2007) mukaisen kynnysarvon tutkimuspisteessä TP3 (0,5—im)
pitoisuudella 0,81 mg/kg.
Tutkimus 6.6.201 8

Bensiinisäiliön poiston yhteydessä 6.6.2018 alueella havaittiin pilaantuneisuutta. Tutki
musten perusteella pilaantuneisuutta esiintyy voimakkaimmin bensiinisäiliön täyttä
putken ympärillä, josta pilaantuneisuus on todennäköisesti aiheutunut. Pilaantunei
suutta esiintyy myös bensiinisäiliötä ympäröivän HDPE-kalvon ulkopuolella, vanhojen
maanalaisten säiliöiden alla sijaitsevien betonilaattojen alla, joten osa pilaantuneisuu
desta on todennäköisesti peräisin myös vanhoista säiliöistä.
Tutkimustulokset
Laboratoriossa tutkitussa näytteessä TN 1 öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus (C10-C40)
4 300 mg/kg ylittää VNa 214/2007 mukaisen kynnysarvon. Samassa näytteessä ben
siinijakeiden (C5-C10) pitoisuus 590 mg/kg ja keskitisleiden (>010-02;) pitoisuus 4 000
mg/kg ylittävät ylemmän ohjearvon, MTBE:n ja TAME:n summapitoisuus 6,97 mg/kg
ylittää alemman ohjearvon ja TEX summapitoisuus 44,3 mg/kg ylittää kynnysarvon.
Yksittäisistä aromaattisista hiilivedyistä bentseenin 0,52 mglkg, tolueenin 15 mg/kg ja
ksyleenien 21,6 mg/kg pitoisuudet ylittävät alemman ohjearvon ja etyylibentseenin
pitoisuus 7,7 mg/kg kynnysarvon.
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Haitta-aineiden kokonaismäärät
Pilaantuneisuutta esiintyy noin 110 m2 alalla noin 4 metrin kerrospaksuudella. Pois
tettavan pilaantuneen maa-aineksen määrä on 450 m3ktr eli laskennallisesti noin 1 000
tonnia.

PILAANTUNEISUUS
Maaperän pilaantuneisuudet arvioinnissa käytettävät vertailuarvot
Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus
tarpeen arvioinnista on esitetty haitallisten aineiden pitoisuuksille kynnys- ja ohjearvot,
jotka on määritelty joko ekologisten tai terveysriskien perusteella:
O

O

O

kynnysarvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka alittuessa maaperän haittaaineista aiheutuvia ympäristöriskejä voidaan pitää merkityksellöminä maankäytöstä ja muista ympäristön olosuhteista riippumatta ja jonka ylittyessä
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava,
alempi ohjearvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maa
perää pidetään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-, varastotai liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena tai ellei kohdekohtaisella
riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu ja
ylempi ohjearvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää
pidetään yleensä pilaantuneena alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai
liikennealueena tai muuna vastaavana alueena, ellei kohdekohtaisella riskin
arvioinnilla ole toisin osoitettu

Esiintyneet haitta-aineet
Tutkimusten perusteella maanalaisen bensiinisäiliön ympärillä/alla olevat maakerrokset
(hk) ovat pilaantuneet kevyillä ja keskiraskailla hiilivedyillä. Pilaantuneisuus rajoittuu
3,8—4 metrin syvyydellä sijaitsevaan tiiviiseen moreenikerrokseen.
Pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi
Tutkittu alue on nykyisessä maankäytössä merkitty lentoliikenteen alueeksi. Kunnos
tustasona pidetään yleisesti VNa:n 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja. Bensiini
säiliön poiston yhteydessä 6.6.2018 alueella havaittiin ylemmän ohjearvon ylittäviä
öljyhiilivetypitoisuuksia. Alue tulee kunnostaa.
KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Ku nnostustavoifteet
Kunnostettava alue sijaitsee Ivalon lentokenifäalueella. Alueella toiminta jatkuu saman
laisena (tankkauspaikka). Puhdistettava alue ei sijaitse pohjavesialueella.
Kohteen kunnostustavoitteeksi esitetään VNa: n 214/2007 mukaisia haitta-ainepitoi
suuksien ylempiä ohjearvotasoja.
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Kunnostusmenetelmä
Pilaantuneen maaperän kunnostus suoritetaan massanvaihtona.
Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely
Pilaantuneet maat poistetaan ja kuljetetaan peitellyinä luvanvaraiseen vastaanotto
paikkaan. Kuormien mukana toimitetaan ympäristöteknisen valvojan laatimat pilaan
tuneen maan siirtoasiakirjat, joista toinen jää vastaanottopaikkaan ja toinen toimitetaan
takaisin valvojalle.
Pilaantuneen maan kaivua valvoo ja ohjaa ympäristötekninen valvoja. Kaivutyötä ohja
taan ennakkotutkimustiedon ohella työaikaisella näytteenotolla ja kenttäanalyyseillä
(PID, Petr0FLAG).
Kunnostuksen yhteydessä otetaan maanäytteitä, joilla seurataan maaperän haitta
ainepitoisuuksia. Maaperän jäännöspitoisuudet määritetään kaivantojen pohjalta ja
seinistä otetuista näytteistä laboratoriossa. Ennen laboratorioon lähettämistä näytteet
on todettu aistinvaraisesti ja kenttäanalyysein siten, että ne oletettavasti edustavat
kunnostustavoitteen alittavia pitoisuustasoja. Näytteistä analysoidaan öljyhiilivedyt ja
VOC-yhdisteet.
Pilaantuneita maa-aineksia välivarastoidaan laboratoriotulosten valmistumiseen saakka
tiiviillä asfalttikentällä pressuilla peitettynä. Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan
asianmukaisesti peitettynä vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ko. tavalla
pilaantuneita maa-aineksia. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään välttämään pilaan
tuneiden maa-ainesten aiheuttama mahdollinen lisäpilaantuma.
AIKATAULU
Pilaantuneet maa-ainekset poistetaan viikon 24 aikana vuonna 2018.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen
puhdistamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistön RN:o 148-409-38-6 tankkauspaikalta on poistettava pilaantuneet maaainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän
pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) ylemmät ohje-arvot öljyhiilivetyjen osalta:
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O
O
O
O
O
O
O
O

bensiinijakeet (C5-C1o) 500 mglkg,
keskitisleet (>C10-C21) 1 000 mg/kg,
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 2 000 mglkg,
MTBE-TAME 50 mglkg,
bentseeni 1 mglkg,
tolueeni 25 mg/kg,
etyylibentseeni 50 mglkg ja
ksyleenit 50 mglkg.

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 kaivantojen
täytöissä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Inarin
kunnan ym päristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saatettava
loppuun 31.6.2019 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen saakka,
kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoiffajan esityk
sestä loppuun saatetuksi.
2.

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

3.

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

4.

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

5.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä
tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla, josta on sovittava erikseen Lapin ELY
keskuksen kanssa. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, veden viemä
röintiin on pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja
noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen otettu pilaan
tuneita aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristön
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suojelulain 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 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
esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista
ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

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 Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tulee laatia
työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot, työturvalli
suusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää kunnostustyön
aikana.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
8.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitet
tava Lapin ELY-keskukselle ja Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on
tapauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on
välittömästi ryhdyttävä 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
Lapin ELY-keskukselle tai Inarin kunnan 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 Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mah
dollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

11.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä kunnostuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnan
harjoittajan esitettävä selvitys kunnostettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhd istus
tarpeesta.
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12.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Inarin
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
O
toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
O
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta
O
tarvittaessa määräyksessä 6 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 11 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
O
työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot.

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 öljyhiilivetypitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittä
essään huomioon alueen käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti
käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta ennakolta
arvioiden aiheudu ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Kunnostustyölle on
asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on
välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta
aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys 1).
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen
toimittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm.
oikeanlaisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä
(määräykset 3-4).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei
käsitellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan
saaneissa laitoksissa (määräys 5).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
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Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (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 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 Inarin kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Piiskuntie 2, Ivalo.
Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympä
ristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain
mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Lapin ELY
keskus.
SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133
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 §,
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Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 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
Käsittelymaksu on 990 €

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 18 tuntia eli maksu on yhteensä 990 €.
(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 maksufta (sähköisenä):
Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
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Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö

Eira Luokkanen

Ylitarkastaja

Vesa-Matti Maatta

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YS1 02V)
Sijainti kartta

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

12
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta
Vaasan hatiinto-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,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi saapumispäivänä.
Postitse saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus. Milloin
kyseessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena
päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Vastaanottajalle tai tämän edustajalle
henkilökohtaisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu
tiedoksisaantitodistus.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liiffeineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi
toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse.
Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään
valitusajan päättymispäivänä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liifteet
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
asiaa 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
viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuffanut häntä suullisesti Vaasan
hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos
hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 €.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
postiosoite:
PL 204, 65101 VAASA
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
käyntiosoite:
aukioloaika:
8.00 16.15
puhelin:
029 56 42611
telekopio:
029 56 42760
vaasa.haooikeus.fl
sähköposti:
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
-
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