Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

PÄÄTÖS

Diaarinumero
VARELY/954/07.00/201 3

VarsinaisSuomi

Numero 9 YS/S
Annettu julkipanon jälkeen 23.102013

ASIA
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TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alu
eella tai pilaantuneen maaperän poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi
voidaan laissa mainituilla ehdoilla ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa ilmoituk
sen ja tekee sen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan jär
jestämisestä ja valvonnasta.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 18.9.2013 ja sitä on täydennetty 14.10.2013 saapuneilla
asiakirjoilla.
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tai sitä edeltävät toimival
taiset viranomaiset eivät ole tehneet ympäristönsuojelulaissa tai sitä aiemmassa lainsäädännössä mainittuja päätöksiä, joka olisivat koskeneet ilmoituksessa mainittujen
alueiden maaperän puhdistamista.
PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksen liitteenä on seuraava maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista kos
keva asiakirja:
Taratest Oy. Pima selvitys. Sallilan Sähkönsiirto. Loimaantie 32/1 30, Loimaa.
Ilmoitusta on 14.10.2013 täydennetty mm. maaperän puhdistustarvetta ja puhtausar
voja koskevilla selvityksillä sekä pilaantuneiden maiden määrää koskevalla arviolla.
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Ilmoituksen ja edellä mainittujen asiakirjojen mukaan puhdistettavan alueen käyttöä,
maaperän haitta-ainepitoisuuksia, puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän puhdistamista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:
Puhdistettavan alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Ilmoituksen mukaan puhdistaminen koskee aluetta, jolla on kyllästetty sähköpylväitä.
Alueelle on tarkoitus rakentaa uusi sähköasemarakennus. Puhdistettavalla kiinteistöl
lä sijaitsee vuonna 1971 rakennettu sähköasema ja vuonna 1990 rakennettu varasto.
Kiinteistö sijaitsee alueella, jolla ei ole asema- tai yleiskaavaa.
Kiinteistö sijaitsee Loimijoen rannalla. Kiinteistö rajoittuu Loimaantiehen ja peltoaluei
sun. Lähin asuinkäytössä oleva kiinteistö sijaitsee ilmoituksen liitekartan mukaan noin
1 00 m etäisyydellä puhdistettavasta alueesta.

Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Ilmoituksen mukaan suunnitellun uuden sähköasemarakennuksen alueella on kylläs
tetty sähköpylväitä, jotka ovat voineet aiheuttaa maaperän pilaantumista.
Maaperä

Puhdistettavan alueen maaperä on 31.5.2013 tehdyn maaperätutkimuksen perusteel
la arvioituna savea ja silttiä 2 m syvyyteen nykyisestä maanpinnasta. Kallion pinnasta
ei raportissa ole mainintoja.

Pohja- ja pintavedet
Pohja- tai pintavesinäytteistä ei raportissa ole mainintoja.
Maaperän haitta-ainepitoisuudet ja pilaantuneen maan määrä
, on tehty kah
2
Ilmoituksen mukaan tutkitulle alueella, jonka pinta-ala on noin 7500 m
den tutkimuskerran yhteydessä 1 5 tutkimuspistettä. Tutkimuspisteistä on otettu monitoimikairauskoneella pintamaanäyte sekä näytteet 1 ja 2 m syvyydestä pintamaasta.
Näytteistä määritettiin laboratoriossa mm. arseenin, kromin ja kuparin kokonaispitoi
suudet, öljyhiilivetyjakeiden 10
-C >010-021 ja >C
5
(C
,
) pitoisuuksia sekä jakeiden
40
-C
21
summapitoisuudet
(3
näytetä).
>010-040
Arseeniin kokonaispitoisuudet vaihtelivat näytteissä välillä 5,3 46 mg/kg. Kromin ko
konaispitoisuudet vaihtelivat välillä 32 530 mg/kg ja kuparin välillä 13- 800 mg/kg.
Suurimmat kromin ja kuparin pitoisuudet mitattiin näytteistä, jotka otettiin näytepisteis
tä P101 ja P102. Muiden analysoitujen haitta-aineiden kokonaispitoisuudet olivat alle
valtioneuvoston asetuksen (214/2007) alempien ohjearvojen.
—

—

Esitetyn arvion mukaan kunnostettavan alueen pinta-ala on n. 1 800 m
. Pilaantuneen
2
maan määräksi arvioidaan 4600 8050 t (2000 -3500 m
). Maaperä on ilmoituksen
3
mukaan tässä tapauksessa luokiteltu pilaantuneeksi mikäli kromin tai kuparin kokonaispitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksessa mainitun ylemmän ohjearvon.
—

Maaperän puhdistustarpeen arviointi
Ilmoituksen mukaan maaperän puhdistustarve perustuu maaperässä todettuihin hait
ta-ainepitoisuuksiin Alueella on todettu valtioneuvoston asetuksen (21 4/2007) ylem
.
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män ohjearvon ylittäviä kromi- ja kuparpitoisuuksia. Ylemmät ohjearvot on määritetty
niiden aiheuttaman ekologisen riskin perusteella.
Maaperän puhdistustavoitteet ja -periaatteet
Ilmoituksen mukaan sähköasemarakennuksen rakennuspaikan maaperän puhtausar
voiksi esitetään kromin (300 mg/kg) ja kuparin (200 mg/kg) ylempiä ohjearvoja, koska
alue säilyy teollisuuskäytössä.
On mahdollista, että myöhempien käyttömahdollisuuksien ja tontin arvon parantami
seksi, puhtaustavoitetta tullaan puhdistustyön aikana nostamaan alempaan ohjear
voon.
Pilaantuneeksi luokitellut maat poistetaan kaivamalla ilmoituksessa mainitulta alueel
ta. Maat poistetaan saven yläpintaan asti. Kaivutyötä ei uloteta Loimijoen vesipinnan
tason alapuolelle, ettei kaivantoon pääse vettä.
Maa-ainesten luokittelu ja käsittely
Pilaantunut maa toimitetaan Kiimassuon jätekeskukseen Forssaan.
Kunnostustyön valvonta
Taratest Oy valvoo puhdistustyötä, toimittaa kuormakirjat ja laatu puhdistustyön lop
puraportin.
Kunnostuksen päättyminen
Kaivantojen seinämistä otetaan maanäytteitä sen jälkeen kun alue on kaivettu mää
räsyvyyteen Tarkoituksena on varmistaa puhtaan maa-alueen rajapinta.
.

Kunnostuksen aikaisten ympäristöhaittojen ehkäisy
Kaivantoihin mahdollisesti kertyvät sadevedet pumpataan tarvittaessa pois ja käsitel
lään veden laadun edellyttämällä tavalla. Kaivantoja ei pidetä tarpeettomasti auki.
Poikkeukselliset tilanteet
llmoituksessa ei ole esityksiä siitä, miten poikkeuksellisiin tilanteisin varaudutaan.
Työsuojelu
Ilmoituksessa ei ole esityksiä siitä, miten työsuojelu pilaantuneen maan puhdistustyön
aikana hoidetaan
Kirjanpito
Ilmoituksen mukaan Taraste Oy toimittaa kuormakirjat. Muusta työnaikaisesta kirjapi
dosta ei ole mainintoja.
Loppuraportti
Ilmoituksen mukaan Taraste Oy laatu puhdistustyöstä loppu raportin.
Tiedotus

Ilmoituksessa ei ole mainintoja siitä, miten puhdistustyöstä tiedotetaan.
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Puhdistustyön aikataulu
Puhdistus- ja rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi mahdollisimman pian sen jäikeen, kun toimille on myönnetty tarvittavat viranomaisiuvat.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 14.10.2013 ilmoittanut Loimaan kaupungin ympä
ristönsuojeiuviranomaiseiie maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläoiosta ja varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto.
Loimaan kaupungin ympäristönsuojelusihteerin mukaan naapurikiinteistöilä on myös
harjoitettu kyllästystoimintaa. Maaperän puhdistamista koskevasta ilmoituksesta ei
ole huomautettavaa.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut Sallilan Sähkönsiirto Oy:n 18.9.2013
vireille tulleen ja 14.10.2013 täydennetyn ilmoituksen. ELY -keskus hyväksyy siinä
esitetyt maaperän puhdistamista koskevat menettelyt, kuitenkin niin, että maaperän
puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava siitä, että seuraavia määräyksiä
noudatetaan:

Maaperän puhtausarvot
1)

Maaperän puhdistustyöt on aloitettava alueelta, jolla kromin kokonaispitoisuus ylittää
arvon 300 mg/kg, tai jolla kuparin kokonaispitoisuus ylittää arvon 200 mg/kg.
Puhdistustöitä on jatkettava ilmoituksessa mainitulla kiinteistöilä, kunnes maaperään
jäävän kromin ja kuparin kokonaispitoisuudet eivät yhtä edellä mainittuja arvoja. Maaperän puhtausarvot katsotaan riittäväksi, kun määräyksessä 3 mainittujen jäännöspi
toisuusnäytteiden laboratorioanalyysitUloksiSta on vähennetty käytetyn analyysimene
telmän määritystarkkuus. Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet on esitet
tävä puhdistustyön loppuraportissa mg/kg -arvoina kuiva-ainetta kohti (YSL 78 §).

2)

Mikäli puhdistustyön aikana käy ilmi, ettei kiinteistön maaperää saada ilmoituksessa
mainitun kaivutyön yhteydessä puhdistettua esim alueella olevien johtojen rakennusten tai rakenteiden johdosta, määräyksen 1 mukaisesti, on puhdistustyötä jatkettava
kaivumenetelmän avulla myöhemmin tai maaperän puhdistustarve arvioitava kokonaan uudelleen.
.

3)

,

Maaperän puhdistustarve on arvioitava kokonaan uudelleen, mikäli kiinteistön maankäyttö muuttuu ilmoituksessa mainitusta esim . asuinkäyttöön. Maaperän puhdistus
tarpeen uudelleen arvioinnissa on noudatettava valtioneuvoston asetuksessa
241/2007 mainittua menettelyä. Lisäksi arvioinnista on sovittava ELY -keskuksen
kanssa (YSL 78 §).

Puhdistustyön aikainen näytteenotto
4)

Maaperän puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä kenttämittausmenetelmää, jonka
avulla on mahdollista seurata ainakin kromin ja kuparin kokonaispitoisuuksia poistet
tavassa ja kaivantoihin jäävässä maassa. Mikäli kenttämittausmenetelmiä ei käytetä,
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on poistettavien maiden ja kaivantoihin jäävän maan haitta-ainepitoisuuksien seurannassa käytettävä aiempia tutkimustuloksia.

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
5)

Puhdistustyön lopputulos on todettava laboratoriossa analysoitavien jäännöspitoi
suusnäytteiden avulla. Jäännöspitoisuusnäytteitä on otettava niin, että jokaista noin
1 00 m
:n suuruista kaivualuetta kohti kootaan yksi jäännöspitoisuusnäyte. Jään nöspi
2
toisuusnäyte saa olla enintään viidestä osanäytteestä koottu näyte. Jäännöspitoi
suusnäytteen on edustettava mahdollisimman hyvin alueella jäävän maaperän laatua
ja kerroksellisuutta.
Maaperän puhdistamiseksi tehtävien kaivantojen pinta-alasta huolimatta on jokaises
ta kaivannosta otettava ainakin viisi laboratorioon toimitettavaa jäännöspitoisuusnäy
tettä.
Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin mää
räyksessä 1 puhtausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuudet. Aineiden mittaus
tarkkuuden on oltava sellainen, että tuloksia voidaan verrata asetettuihin puhtausar
voihin. Jäännöspitoisuuksien toteamiseen käytetyt analyysitodistukset on liitettävä
kunnostustyön loppuraporttiin (YSL 78 §).
Maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely

6)

Maaperän puhdistamiseksi kiinteistöltä poistettavat haitta-ainepitoiset maaainesjätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on ympäristönsuojelulain
tarkoittama lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. Muualle toimitettavan maaainesjätteen luokittelussa on noudatettava vastaanottavan laitoksen ympäristölupa
päätöstä ja laitoksen antamia ohjeita (YSL 78 §).

7)

Ennen puhdistustyön aloitusta on selvitettävä, minne alueelta poistettavat maaainesjätteet voidaan luvallisesti toimittaa käsiteltäväksi. Asian selvittämiseksi on olta
va yhteydessä jätteiden vastaanottoon suunnitellun laitoksen hoitajaan. Määräykses
sä 9 mainitussa aloitusilmoituksessa on oltava tiedot maa-ainesjätteiden vastaanot
toon tarkoitetuista laitoksista (laitoksen nimi, lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt viranomainen) (JL 6 §).

8)

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

Muut määräykset
9)

Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä puhdistettava kiinteistön naa
purissa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen haltijoille.
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AloitusflmOitUksessa on oltava ainakin määräykSessä 6 mainitut maiden käsittetYlai
toksia koskevat tiedot ja määräyksessä 1 0 mainitun puhdistUstYÖfl ohjauksesta vastaavan henkilön yhteystiedot. PuhdistUstYöfl aikana muuttuvista tiedoista tai kunnos
tustyöfl aikana esille tulevista poikkeUksellisista tilanteista on ilmoitettava ELY keskukselle ja kaupungin ympäristön5u0ievn0m5e (YSA 27 §).
PuhdistustYön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on voimassa oleva ympäristönäytteefl0ttai henkilö5ertifi0int kuuluva pätevyystodi5tu5 tai hyvä koke
mus maaperän puhdistustYön ohjauksesta, näytteenotosta ja kenttämittau5menet
mien käytöstä. siantuntijan on ohjattava puhdistustyötä toimenpidealuee aina kun
pilaantuneita maita kaivetaan tai toimitetaan alueelta muualle käsiteltäväksi (YSL 108

1 0)

§)
1 1)

Maaperän puhdistustyön yhteydessä esille tulevat muut jätteet (esim. betoni- ja puuypäristön5u0janoma
jäte) on toimitettava asianmukaiseen käsittelWn kunnan
sen ohjeiden mukaisesti (YSL 78 §).

1 2)

Puhdistustöiden kohteena olevaan kaivantoon mahdollisesti kertyvät vedet on poistet
tava kaivannosta, mikäli vesistä on haittaa puhdistustyön toteutukselle. Haittaainepitoiset vedet on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on ympäri5tön5u0j1
lain tarkoittama lupa käsitellä kyseessä olevia vesiä. Kaivutyötä haittaavat kaivantoon
kertyneet haitta-ainePit0i5 vedet voidaan vaihtoehtoisesti käsitellä paikanpäällä ja
johtaa maastoon. Vedet on tässä tapauksessa käsiteltävä ennen mastoon johtami5ta
niin ettei niistä käsittelyn jälkeen voi aiheutua esim. pintavesien pilaantumisen vaaraa.
HaittaainePit0i5t vesien paikanpäällä tapahtuvasta käsittelystä on laadittava suunnitelma, joka on toimitettava ELY •keskukselle tarkastettavaksi ja tiedoksi Loimaan
kaupungin
hyvissä ajoin ennen kuin haittama
ainepitoisia vesiä voidaan johtaa
astoon (YSL 78 §).

PuhdiStUStYÖfl raportointi

13)

-

Toimenpidealue maaperän puhdistUstyöstä on laadittava 1oppuraportti jossa on
tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
puhdi5tet alueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiinteistötunnus),
puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät ja työn kokonaiskestoalka,
kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista pilaantuneet maat on poistettu, poistosyvyydet, ja mistä kohdista laboratoriossa analysoidut jnnö5pit0i5uu5naytteet on

otettu,

toimenpidealueee jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot jäännösPitoisuus
näytteiden analyysitodi5tuk5i5ta joista käy selville käytetyt analyysimenetelmät ja
niiden määritystarkkuut,
kenttämittau5tub05t luotettavuuden arvioimiseksi käytettylen maanäytteiden labo
ittelypaikkatied0t (laitos, osoite)
poistettujen pilaantuneiden •ainesjätteide11 5
ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haitta-aineiden kokonaismäärät,
ittelypaikk0ihin toimitetun maataulukot, joihin on koottu kuormakohtaisesti tiedot 5
ha
itt
aa
ainesjätteen määrästä (t) ja
inePit0i5k5i5ta,
yhdyskuntaiätteeL kaatopaikalle toimitetun a•ainesjätteen kaatoPaikkakelPoi
suustestien tulokset, tai muu arvio jätteen kaatopaikkakelP0i5w5ta
muut puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneet tekijät, sekä
arvio siitä, miten puhdistustyön tavoitteet on saavutettu ja arvion epävarmuu5tejät
sekä esitykset jatkotoimenPiteistä.
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Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY -keskukselle ja tiedoksi Loimaan kaupun
gin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa siitä kun puhdistus
työ on päättynyt. Loppuraportti on toimitettava Varsinais-Suomen ELY -keskuksen kir
jaamoon, PL 523, 201 01 Turku (YSA 28 §).
Muut asiat
14)

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

PERUSTELUT
Ympäristänsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaan pilaantuneen
maa-alueen puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menettelyssä sovelletaan
ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän pilaantuminen on tapahtu
nut.
Ilmoituksessa mainitun alueen maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelulain 78 §:ssä mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella, koska puhdistamisen tarve on kyseessä olevan kohteen sijainti, tutkimustulokset
ja käyttötarkoitus huomioon ottaen arvioitu riittävästi ja puhdistamisessa käytetään ylei
sesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää. Päätöksessä voidaan lain
mukaan antaa tarvittavia määräyksiä puhdistustyön aikaisen toiminnan järjestämisestä
ja valvonnasta.
Ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä voidaan antaa tarvittavia määräyksiä ilmoi
tuksessa mainitun toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Tästä syystä esimerkiksi
naapurikiinteistöjen maaperän pilaantuneisuutta tai puhdistustarvetta koskevat asiat on
ratkaistava erikseen.
Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava siihen ti
laan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua terveyshaittaa, eikä haittaa tai vaa
ra ympäristölle. ELY -keskus katsoo, että edellä mainittu vaatimus ympäristöhaittaa tai
-vaaraa koskevan kiellon osalta on saavutettavissa, kun ilmoituksessa mainitulta kunteistöltä poistetaan maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät ilmoituksessa mai
nitut arvot. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoitujen haitallisten aineiden määritystark
kuus on tiedettävä, jotta analysoituja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin (määräys 1).
Ilmoituksen mukaan maaperän puhdistustöitä tullaan tekemään alueella, jolla on erilai
sia maanalaisia sähköjohtoja. Tästä syystä on mahdollista, ettei pilaantuneen maan
puhdistamista saada nyt suunnitellulla tavalla kaikilta osin toteutettua riittävässä laa
juudessa. Tästä syystä on perusteltua, että puhdistamisesta vastuussa oleva varautuu
jatkamaan puhdistustöitä myöhemmin tai arvioimaan puhdistustarve kokonaan uudel
leen (määräys 2).
Maaperän puhdistustarve on arvioitava kokonaan uudelleen, mikäli kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu esim. asumiseen. Näin on meneteltävä koska, puhdistustyölle nyt
asetetut puhtausarvot katsotaan riittäväksi tilanteessa, jossa kiinteistön käyttötarkoitus
ei muutu (määräys 3).
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Maaperän puhdistustyön luotettava ohjaus edellyttää, että kaivutyön yhteydessä mal
den luokitteluun ja puhdistustyön lopputuloksen alustavaan arviointiin käytetään
asianmukaisia kenttämittausmenetelmiä. Muussa tapauksessa kaivutyön ohjauksessa
on käytettävä aiempia tutkimustuloksia (määräys 4).
Maaperän puhdistustyön lopputuloksen arviointi edellyttää, että toimenpidealueelle jäävästä maaperästä otetaan riittävä määrä edustavia jäännöspitoisuusnäytteitä. Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet on määritettävä laboratorioanalyysien
avulla, jotta puhtausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuusarvot voidaan arvioida
riittävän luotettavasti (määräys 5).
Puhdistustyön yhteydessä toimenpidealueelta poistettava haitta-ainepitoinen maa on
luokiteltava jätelain (646/2011) 5 §:ssä tarkoitetuksi jätteeksi. Haitta-ainepitoiset jätteet
on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä, jot
ta haitta-aineista muutoin aiheutuva terveys- ja ympäristöriski saadaan asianmukaisesti
poistettua. Maa-ainesjätteiden käsittelystä ei tässä päätöksessä anneta määräyksiä,
koska asiassa on ensisijaisesti noudatettava jätteiden vastaanottajan ympäristölupa
päätöstä ja laitoksen antamia ohjeita. Lisäksi jätteiden käsittely laitoksessa on ensisi
jaisesti jätteet vastaanottaneen laitoksen valvonta-asia (määräys 6).
Maaperän puhdistustyön yhteydessä syntyvän maa-ainesjätteen asianmukainen käsit
tely edellyttää, että jätteen toimittamisesta on sovittu jätteen vastaanottoon suunnitellun
laitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen kaivutöiden aloittamista. Vastaanottoon valittuja
laitoksia koskevat tiedot on esitettävä kunnostustyön aloitusilmoituksessa viranomais
valvontaa varten (määräys 7).
Maa-ainesjätteen siirtoasiakirjat ovat tarpeen jätteen vastaanottajan toimenpiteitä ja viranomaisvalvontaa varten sekä onnettomuustilanteiden varalle. Siirtoasiakirjoista on
käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksella, jolla on lupa ottaa vastaan pilaantu
nutta maa-ainesjätettä (määräys 8).
Maaperän puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedois
ta on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviran
omaiselle viranomaisvalvontaa varten. Asuinkäytössä oleville naapurikiinteistöille on
ilmoitettava, jotta kiinteistöjen käyttöä voidaan suunnitella puhdistustyö huomioon otta
en (määräys 9).
Puhdistustyön luotettava ohjaus edellyttää, että työtä ohjaa henkilö, jolla on voimassa
oleva ympäristönäytteenottajan pätevyystodistus tai riittävästi kokemusta pilaantuneen
alueen puhdistustyön ohjauksesta. Puhdistustyötä ohjaavan henkilön on oltava paikalla
kun pilaantuneeksi todettuja maita kaivetaan tai poistetaan työmaa-alueelta, jotta hän
voi mm. merkitä kuormakohtaisiin siirtoasiakirjoihin tiedot poistettavan maan haittaaineista ja kenttämittausmenetelmällä saadut tiedot haitta-aineiden pitoisuuksista
(määräys 10).
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen, kun on kyse
jätteiden asianmukaisesta käsittelystä kunnan alueella. Tästä syystä puhdistustyön yh
teydessä esille tulevien muiden kuin maa-ainesjätteiden käsittelyssä on ensisijaisesti
noudatettava Loimaan kaupungin ympäristöviranomaisen ohjeita (määräys 11).
Kaivantoon kertyvistä haitta-ainepitoista vesistä voi aiheuttaa haitta tai vaaraa mikäli ne
johdetaan ilman käsittelyä maastoon. Tästä syystä vesien käsittelyä koskeva määräys
on tarpeen (määräys 12).
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ELY -keskuksen arvio maaperän puhdistustyön lopputuloksesta on mahdollista antaa
vasta sen jälkeen, kun puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen liittyvät tiedot ovat
käytettävissä. Tästä syystä puhdistamisesta on laadittava loppuraportti puhdistustyön
päätyttyä. Loppuraportissa on esitettävä valvontaa varten ainakin määräyksessä maini
tuttiedotja asiat (määräys 13).
Puhtaustavoitteen saavuttamiseksi ja toiminnan aikaisten ympäristö- ja terveyshaittojen
tai vaarojen torjumiseksi tai vähentämiseksi voidaan joutua antamaan puhdistustyötä
koskevia lisäohjeita tai määräyksiä, koska puhdistustyön yhteydessä voi tulla esille
maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja, joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu
varautua (määräys 14).
Sovelletut säännökset
Jätehuoltolaki (673/1 978) (JHL) 2, 3, 4, 6, 21 a ja 32 §
Jätelaki (646/2011) (JL) 1, 2, 3, 5, 6, 13, 31,121, 122ja 149 §
Jäteasetus (1 390/1 993) (JA) 3a §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1 997) 4, 6 ja 1 0 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 14, 19, 22, 75, lO4ja 108 §
Ympäristönsuojeluasetus (1 69/2000) (YSA) 24 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (1 1 3/2000) 1 9 ja 22 §
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1128/2001)
Ympäristöministeriön päätös yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta
(1129/2001)
Hallintolaki (434/2003) 54 -58 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (907/2012) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittely”
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1 590/2009) 78 §
-

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 .1 1 .2016 asti.
Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituk
sessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saatu puhdistettua tämän
päätöksen mukaisesti (YSL 78 §).
Jos tämän päätöksen voimassaolon aikana annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännök
siä, on kyseisiä asetuksia tämän päätöksen estämättä noudatettava (YSL 78 §).
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SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 1 1 00 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (907/2012) elinkeino-, liikenne- ja ympä
ristäkeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon koh
dan “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely” mukai
sesti. Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 50 euroa kultakin asian
käsittelyyn kuluvalta tunnilta.
,

Yksikönpäällikkö

Ylitarkastaja

Esa Wihiman

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Sallilan Sähkönsiirto Oy 1 Kari Vastaranta. Suoritemaksua vastaan.
Ilmoituksen mukaan: Verkkolaskutusosoite 003720664664. Välittäjä: Enfor Oy. Välittä
jätunnus: 003714377140.

Tiedoksianto
Loimaan kaupunki 1 ympäristönsuojeluviranomainen, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro
Loimaan kaupunki 1 kaupunginhallitus, PL 9, 32201 Loimaa
Taratest Oy, Turkkirata 9A, 33960 Pirkkala

Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)

Yleistiedoksianto päätöksestä
Loimaan kunnan ilmoitustaulu.

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

-

-

-

-

LIITTEET Valitusosoitus (VHO jp ILM)
Kartta alueen sijainnista (kopio ilmoituksesta)
Kartta kunnostettavasta alueesta (kopio ilmoituksesta)
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1.0.1 Kartta alueen sijainnista

TARATEST OY
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Mittaustyöt
Pohjatutkimukset
Pohjarakennussuunnittelu

Turkkirata 9 A,
33960 PIRKKALA
www.ta ratest fi

PUH 03 368 33 22
FAXO3-36833 17
e-mail: taratest@taratest.fi
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