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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Rakennusliike Jouko Pesonen Oy
Keltakangas 2-4 D
96300 Rovaniemi
Y-tunnus 0849855-2
PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Rovaniemen kaupungissa osoitteessa Veitikantie 2-8,
96100 Rovaniemi. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä RN:o
698-2-62-3. 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
ympäristönsuojelulain 136 §: n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa
ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 20.12.2018.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA AIKAISEMMAT PÄÄTÖKSET
Alueella on voimassa asemakaava. Kunnostuskohde sijoittuu kortteliin 62 tontille 3,
asuinkerrostalojen korttelialueelle (AK).
Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Liike- ja Autokulma.
Kiinteistön eteläpuoliselle piha-alueelle on tehty vuonna 2013 pilaantuneen maan
kunnostamista Alma Media Oy:n toimesta. Lapin ELY-keskuksen on 23.10.2012 tehnyt
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päätöksen
ympäristönsuojelulain
78
(LAPELY/157/07.00/2012, nro 11/2012).

§: n

mukaisesta

ilmoituksesta

ILMOITETTU TOIMINTA
Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1960 rakennettu liike- ja toimistotalo. Rakennuksessa on
historiatietojen perusteella toiminut muun muassa Aineen Auto Oy:n autokorjaamo,
Kemi Rakennus Oy, Pohjolan Painotuote Oy, Rovakaira Oy ja Lapin Kansan lehtipaino
sekä toimitus. Kiinteistöllä ei ole nykyisin toimintaa.
Kiinteistöä on lämmitetty alun perin puulla ja sen jälkeen öljyllä aina vuoteen 1993
saakka. Kiinteistön toimintahistorian ja kiinteistön aikaisempien maaperän
kunnostustoimenpiteiden johdosta
rakennuksen
alla
arvioitu
on
olevan
öljyhiilivetypilaantumaa.
Tulevaisuudessa liike- ja toim istotalo tullaan muuttamaan asuinkäyttöön.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Kohde ei sijaitse Ympäristöhallinnon luokittelemalla vedenhankinnalle tärkeällä
pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Kolpene (1269802) sijaitsee n. 2,0 kilometriä
kohteesta kaakkoon.
Lähin vesistö, Harjulampi, sijaitsee kohteesta noin 300 metriä etelään.
Alue sijaitsee geologisen tutkimuslaitoksen maaperäkarttojen mukaan hiekkamoreenin
ja hiekan raja-alueella. Tehtyjen havaintojen mukaan maaperä on pääosin hiekkaa tai
silttistä hiekkamoreenia tutkimuskohteen alueella. Kalliopinnan syvyyttä ei ole
selvitetty. Kohde sijaitsee korkeustasolla +85.. .87.
HAITTA-Al N ETUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
Tutkimukset
Rakennuksen sisätiloissa tehtiin 15-30.11.2018 ympäristöteknisiä tutkimuksia GM50
kairakoneella. Kairauksia tehtiin yhteensä 21 tutkimuspisteeseen ja tavoitteena oli
päästä vähintään neljän metrin määräsyvyyteen, mikäli havaintoja pilaantumasta ei
todeta. Tutkimuspisteet sijoitettiin sisätiloissa eri puolille rakennusta ennakkoon
laaditun tutkimusohjelman mukaisesti. Kellarikerros sijoittui rakennuksen itäpuolelle ja
se jätettiin tutkimusten ulkopuolelle, koska kellariin ei oltaisi päästy tekemään
kairauksia muutoin kuin käsikalustolla.
Käsikaluston avulla ei ole mahdollista saavuttaa riittäviä tutkimuksellisia lähtötietoja,
joita olisi tarvittu. Tärkeimpänä syynä kellarialueen tutkimuksen poisjättämiselle oli
kuitenkin se, että näitä alueita ei tulla ottamaan jatkossa asuin-, varasto- tai muuhun
herkkään rakentamiseen liittyvään toimintaan vaan ne toimivat ainoastaan erillisinä
väestönsuojatiloina tai pannuhuoneena.
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Lisäksi tutkimuspisteiden sijoittamista
(ilmastointi- ja sähkötekniikka).

rajoittivat

sisäkatossa

olevat

rakenteet

Näytteenotto ja analysointi
Näytteenotto suoritettiin ottamalla GM5O kairakoneella häiriintyneitä maanäytteitä
läpivirtausottimella. Kaikki tutkimuspisteet sijaitsivat betonilaatan alla, joten
betonilaattaan tehtiin relät timanttiporalla ennen näytteenoton aloittamista. Häirityt
maanäytteet laitettiin ottamisen jälkeen laboratoriosta saatuihin Rilsan näytepusseihin,
jotka soveltuvat maanäytteenottoon orgaanisia määrityksiä varten.
Kenttätutkimukset toteutettiin ensin aistinvaraisesti ja kaikki näytteet analysoitiin P1 D
mittarilla. Aistinvaraisten havaintojen ja P1 D-mittausten perusteella valittiin näytteet,
joiden
öljyhiilivetypitoisuustasoa tutkittiin
PetroFlag
-kenttämittauslaitteistolla.
Raskasmetalleja koskevat kenttämittaukset suoritettiin XRF-analysaattorilla.
Maanäytteet analysoitiin Eurofins Ahma Oy:n laboratoriossa Rovaniemellä. Laboratorio
on FINAS- akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio. Öljyhiilivetyanalyysit
tehtiin GC/MS ja HS-GC/MS menetelmällä.
Epävarmuustekijät
Tutkimuksen suurimmat epävarmuustekijät johtuivat rakennuksen alapuolisista
rakenteista. Rakennuksen alapuolella mahdollisesti sijaitsevien vanhojen putkilinjojen
sijainneista
tai
muista
rakennelmista
ei
ollut
tarkempaa
tietoa.
Pilaantuneisuustarkastelun kannalta putkilinjaUmuut rakenteet voivat olla erityisiä
riskikohtia. Putkikanaaleja pitkin pilaantuma voi levitä huomattavankin kauas.
Epävarmuutta havaintoihin aiheuttaa myös näytteenoton päättymissyvyys,
näytteenottoa ei saatu joissakin pisteissä ulotettua niin syvälle kuin tavoiteltiin.

sillä

Tutkimustulokset ja pilaantuneisuus
Näytteiden ottamisen jälkeen kaikki näytteet tutkittiin ensin aistinvaraisesti mm. hajujen,
maalajin ja kosteuden osalta. Lisäksi kaikki näytteet mitattiin PID-mittarilla. PID
mittarilla pyrittiin saamaan havaintoja mahdollista haihtuvista öljyhiilivedyistä tai VOC
yhdisteistä. XRF-analysaattorilla selvitettiin mahdollinen raskasmetallipilaantuminen.
Kohteessa tehtiin P1 D-mittausten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella 16
PetroFlag -kenttätestiä, jolla pyrittiin saamaan viitteitä mahdollisista öljyhiilivedyistä.
Laboratorioon lähetettiin yhteensä neljä (4) maanäytettä, joista analysoitiin öljyhiilivedyt
THC C5-C40 sekä lisäksi yhdestä (1) näytteestä VOC-yhdisteet suppeana. Näiden
lisäksi laboratorioon lähetettiin yksi vesinäyte hiekanerotuskaivosta tai vastaavasta,
josta analysoitiin öljyhiilivedyt THC C5-C40.
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Yleishavainnot näytteenotosta
Suurimmassa osassa tutkimuspisteistä maa-aines oli pinnassa (0-1 m) kuivaa
hiekkaista täyttökerrosta. Joissakin tutkimuspisteessä betonilaatan alla oli havaittavissa
tyhjää tilaa, minkä vuoksi näytettä ei saatu pintakerrosten osalta. Pintakerroksen
jälkeen maa-aines oli kuivaa tai hieman kosteaa ja muuttui arviolta tiiviiksi hiekkaiseksi
tai silttiseksi hiekkamoreeniksi, joka jatkui näytteenoton määräsyvyyteen asti.
Näytteenotto saatiin ulotettua noin 1,3.. .4,0 metrin syvyyteen.
Maaperätutkimusten yhteenveto
Öljyhiilivedyt
Kenttätutkimuksissa havaittiin neljässä (4) näytteessä merkkejä haihtuvista
öljyhiilivedyistä. Laboratorioon lähetettiin yhteensä neljä (4) näytettä, joista yhdessä
tutkimuspisteessä ylittyi VNa 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot öljyhiilivetyjen
osalta. Näytteen KP7 2,0-3,Om kokonaispitoisuus öljyhiilivetyjen C5-C40 osalta oli
5IOOmg/kg. Kahdessa näytteessä ylittyi aiemmat ohjearvot öljyhiilivetyjen osalta.
Näytteen KP 11 kokonaispitoisuus öljyhiilivetyjen osalta oli l600mg/kg ja näytteen KP
20 osalta 600mg/kg.
Metallit
Yksi äljyhiilivetypitoinen näyte tutkittiin XRF-mittarilla mahdoilisten raskasmetallien
osalta, jolla olisi voinut saada viitteitä mm. autoteollisuuden öljyistä. Tehdyissä
kenttämittauksissa ei havaittu VNa 214/2007 mukaisia ylityksiä raskasmetallien osalta.
Aromaattiset hiilivedyt
Laboratoriossa tutkitussa näytteessä ei havaittu VNa 214/2007 mukaisia kynnysarvon
ylityksiä aromaattisten hiilivetyjen osalta.
Vesinäytteet ja pohjaveden tila
Kohteessa otettiin maaperätutkimusten yhteydessä vesinäyte lattian alta löytyneestä
kaukalosta/kaivosta ja siinä havaittiin viitteitä talousveden laatuvaatimusten ja
suositusten (STM461/20200) ja pohjaveden ympäristölaatunormin VNa 341/2009
ohjearvojen ylittävistä pitoisuuksista öljyhiilivetyjen suhteen.
Vesinäytteen kokonaispitoisuus öljyhiilivetyjen C5-C40 osalta oli 1600 mg/l.
PILAANTUNEISUUS
Lähtökohdat
Haitta-aineiden pitoisuuksia on verrattu maan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnissa käytettävän valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (PIMA-asetus)
viitearvoihin.
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Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos
yhden tai useamman haitaflisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa
säädetyn kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi
kuin kynnysarvo. Öljyhiilivedyille ei ole määritetty taustapitoisuuksia, joten sitä ei
arvioinnissa voida huomioida.
Asetuksessa annetaan kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo.
Jätelaissa on annettu lisäksi vaarallisen jätteen raja-arvot haitallisille aineille, joita on
täsmennetty Suomen ympäristökeskuksen ohjeissa. Maaperän katsotaan olevan
pilaantumatonta, kun sen haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvon. Kun pitoisuudet
ylittävät kynnysarvon mutta aliifavat alemman ohjearvon on maaperä pilaantumatonta,
jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Muilla kuin teollisuusalueilla (esim.
asuinalueella) maaperää pidetään lähtökohtaisesti pilaantuneena, jos yhden tai
useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Maaperää pidetään
lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaavalla alueella
pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää ylemmän
ohjearvon.
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on kuitenkin aina
perustuttava riskinarvioon ja viitearvojen on sovelluttava kohteessa käytettäviksi.
perusteella voidaan
Riskien
arvioinnin
päätyä
haitta-aineiden
muihinkin
pitoisuusvaatimuksiin kuin PIMA-asetuksessa esitettyihin kynnys- tai ohjearvoihin.
Kynnysarvot:
Öljyhiilivedyt C10-C40 30Dm glkg.
Alemman ohjealueen raia-arvot:
Öljyhiilivedyt: bensiinijakeet C5-C;o 1 OOmg/kg; keskitisleet Cio-C21 300mg/kg; raskaat
jakeet C;o-C2 600mg/kg.
Ylemmän ohjealueen raja-arvot:
Öljyhiilivedyt: bensiinijakeet C5-Cio 500mg/kg; keskitisleet Cio-C21 1 000mg/kg; raskaat
jakeet C21-C40 2000mg/kg.
Pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi
Alue on aiemmin toiminut liikekiinteistökäytössä, mutta asemakaavamuutoksen myötä
alue on nykyisellään merkitty asemakaavassa kaavamerkinnällä “asuinkerrostalojen
korttelialue” (AK). Kunnostustasona pidetään yleisesti VNa 214/2007 mukaisia
alemman ohjearvon raja-arvoja. Tehtyjen tutkimusten mukaan maaperässä on havaittu
viitteitä kynnys- tai ohjearvojen ylittävästä pilaantumasta.
Tehtyjen tutkimusten mukaan pisteessä KP7 ylittyy kahden metrin syvyydellä
öljyhiilivetyjen >C;o-C40 osalta ylemmän ohjearvon mukainen pitoisuus (5100 mg/kg).
Lisäksi pisteissä KPl 1 ja KP2O ylittyy kolmen metrin syvyydellä >C10-C21 osalta alempi
ohjearvo. Lisäksi alueelle voidaan arvioida olevan selvästi pilaantunutta maa-ainesta,
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joka on karkeasti leveyssuunnassa saatu rajattua lisätutkimuksilla. Syvyyssuuntaista
rajausta ei ole pystytty tekemään erittäin tiiviin pohjamaan vuoksi.
Kohteessa tullaan tekemään merkittäviä saneerauksia, joissa pääasiassa ainoastaan
rakennuksen kantava runko tullaan jättämään ennalleen. Tämän johdosta pilaantuma
esitetään poistettavaksi tehtävien rakennustöiden yhteydessä. Havaittu pilaantuma
suositellaan poistettavaksi terveys-, ekologisen- sekä leviämisriskin minimoimiseksi.
Rakennustöiden yhteydessä tulee poistaa myös kaikki öljypilaantuneet betonit sekä
betonirakenteiden yhteydessä olevat öljypitoiset nesteet.
Tehdyissä tutkimuksissa ei päästy tutkimaan täysin haluttuja paikkoja, mutta
rakennuksen Lehtikadun puoleinen 1 krs. saatiin tutkittua. Pilaantuneisuuden voidaan
arvioida tehtyjen kenttähavaintojen perusteella rajoittuvan pääasiassa syvimpiin
maakerroksiin aikaisemman kunnostusalueen kohdalle.
Öljypolttimen meno- ja paluuputkistojen kanaaleja ei päästy tutkimaan kellarissa olevan
sijainnin takia. Putki- ja johtokanaalit ovat yleisesti riskirakenteita ja niissä on havaittu
yleisesti sanottuna vuotoja. Kanaaleja pitkin mahdollinen pilaantuma voi edetä
säiliöalueelta kauemmas, joten nämä putkistot suositellaan vähintään tarkistettavaksi
pintapuolisesti tulevien purku- ja rakennustöiden yhteydessä. Mikäli näissä havaitaan
viitteitä öljyhiilivetypitoisuuksista, tulee tehdä tarvittaessa lisätutkimuksia.
Pilaantuneisuuden määräaMo
Havaittu pilaantuma sijoittuu tehtyjen tutkimusten ja niistä saatujen havaintojen
perusteella rakennuksen keskivaiheille, Lehtikadun puoleiselle alueelle. Pilaantunut
alue sijaitsee maanäytteiden silmämääräisen rakeisuustarkastelun perusteella
pinnassa olevan hiekkaisen täyttökerroksen alapuolella hiekkakerroksessa alkaen noin
2-3 metrin syvyydestä. Maaperä syvyydellä on silmämääräisesti tarkasteltuna
hienorakeisempaa, jonka johdosta pilaantuneen voidaan arvioida pysähtyneen
aiempien kunnostusten perusteella kuuden metrin syvyyteen.
Tehdyillä tutkimuksilla pilaantuman arvioidaan rajautuvan noin 130 m2 alueelle.
Karkeana määräarviona pilaantumalle voidaan pitää noin 800 t (450 m3ktr).
Määräarviossa ei ole huomioitu pilaantuman mahdollista laajenemista esimerkiksi
putki- tai johtokanaaleja pitkin laajemmalle.
Pilaantuman kunnostuksen lisäksi esitetään varmistettavaksi lisätutkimuksilla
rakennuksen länsi- ja itäpuolista osaa tutkimuspisteissä KP2 ja KP21 havaitun PID
mittarilla saadun pitoisuuden perusteella. Näissä tutkimuspisteissä P1 D-mittari antoi
samansuuntaisia viitteitä kolmen (3) metrin syvyydellä, kuin tutkimuspisteissä, joissa
havaittiin voimakasta öljyhiilivetypilaantumaa kolmen metrin alapuolella. Tiiviin
maaperän vuoksi kairausta ei kuitenkaan saatu ulotettua syvemmälle ja tarkemman
tarkastelun perusteella KP2 ja KP2J sijoittuvat aikaisemmin kunnostettujen alueiden
kohtisuorille linjoille.
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KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Kun nostustavoitteet
Kohde sijaitsee asemakaavan muutoksen jälkeen asuinkerrostalojen korttelialueelle
(AK), joten kunnostustavoitteeksi esitetään VNa:n 214/2007 mukaisia haitta
ainepitoisuuksien alempia ohjearvotasoja.
Kunnostusmenetelmä
Pilaantuneen
maaperän
kunnostusmenetelmäksi
esitetään
suoritettavaksi
massanvaihtoa niin pitkälle, kuin se on rakennusteknisesti mahdollista. Mikäli
kohteeseen jää kunnostustason ylittävää maaperän pilaantumista, laaditaan
kunnostuksen
aikana erillinen
riskinarvio/suunnitelma, joka
hyväksytetään
viranomaisel la.
Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely
Kaivetut ja pilaantuneiden maa-ainesten käsittely tehdään siten, ettei leviämistä
ympäristöön tapahdu. Kaivetut maa-ainekset suojataan sateelta ja estetään
haihtuminen ja liukeneminen. Maa-aineksia käsiteltäessä ja kuljetettaessa massojen
pölyäminen minimoidaan. Vetisten massojen valuminen ympäristöön estettään.
Kaivetut massat pyritään lastaamaan mahdollisimman nopeasti autoon. Mikäli
lyhytaikaista läjitystä joudutan tekemään, kerätään massat tiiviille alustalle ja peitetään
kasat haihtumisen ja huuhtoutumisen sekä kastumisen estämiseksi. Pilaantuneet maat
poistetaan ja kuljetetaan peitettyinä luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Havaittujen
pitoisuuksien vuoksi lähin vastaanottopaikka on tällä hetkellä Savaterra Oy:n Kemin
käsittelyasema.

AIKATAULU
Pilaantuneen maan kunnostustyöt tehdään vuoden 2019 aikana.

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.

Kiinteistöltä RN:o 698-2-62-3 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden
haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
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puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aiemmat ohjearvot haitta-aineiden osalta:
O
bensiinjakeet (C5-C1o) 100 mg/kg,
O
keskitisleet (>C1o-C2;) 300 mg/kg,
O
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 600 mg/kg,
O
MTBE-TAME 5 mg/kg,
O
bentseeni 0,2 mg/kg,
O
tolueeni 5 mg/kg,
O
etyylibentseeni 10 mg/kg ja
O
ksyleenit 10 mg/kg.
Kunnostustyöt on uiotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa
pitoisuudet ylittävät alemman ohjearvon saadaan poistettua. Kaivumaita, joiden
pitoisuudet jäävät alle alempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen
täytöissä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja
Rovaniemen
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiseile.
Maaperän
kunnostustyöt on saatettava loppuun
päätöksen voimassaoloaikana.
Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus
hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan 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 sijoituspaikat on
ilmoitettava
ELY-keskukselle
ja
Rovaniemen
kaupungin
Lapin
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden
maamassojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja
tulee kuljetuskaluston 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. Jätteeksi luokiteltua pilaantunutta maata
saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille
toim ijoille.

4.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät valtioneuvoston maa
perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) aiemmat 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
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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.
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 puhtausta
soihin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä kartalla sekä
esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista
ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräys melun torjunnasta
7.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa kello 07:00—22:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 55
dB fA) 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
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-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
9.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitet
tava
Lapin
ELY-keskukselle
ja
Rovaniemen
kaupungin
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 raportoi nnista
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
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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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
keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on
varattu 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
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-TM35FI N) sidotulla kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FI N -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 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) aiemmat ohjearvot haitta-ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrillä
essään huomioon alueen asemakaavoituksen 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).
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 haitta
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aineiden 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 (määtäys 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
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden
turvaamiseksi (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 antami
seksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
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
kenttämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi
kaivantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odoifami
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 10-13).
Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa 31.12.2021 asti. Maaperän puhdistamista koskeva asia on
saatettava uudelleen vireille, mikällilmoituksessa mainittuja alueita ei em.
päivämäärään mennessä saada puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti.
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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 Osviitassa
osoitteessa Koskikatu 25, 2.krs, Rovaniemi. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa:
www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten 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 §, 136 §, 190 §, 191 §ja
205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011)12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 §, 94 §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 (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 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 €Ih. 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
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Jäljennös maksufta (sähköisenä):
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tieto
järjestelmään.
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/hallintotuomioistuimet.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö

Eira Luokkanen

Ylitarkastaja

Vesa-Matti Määttä

LIITTEET Liite 1. Sijaintikartta
Liite 2. Tutkimuspistekartta
Liite 3. Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
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Tutkimuspisteet kairaamalla

MERKIN NÄT
KP
Kunnostettu alue
Arvioitu pilaantuman rajaus

Tutkimuspistekartassa esitetyt ohjearvojen ylitykset
perustuvat kenttämittauksiin ja laboratoriotuloksiin.
Kenttämittausten perusteella arvioitu kynnysarvon
ylittävä pitoisuus tutkimuspisteessä KP12
(Petroflag 1091 mg/kg, PID 3,4 ppm)

Pitoisuus yli vaarallisen jätteen raja-arvon

Pitoisuus yli ylemmän ohjearvon, mutta alle ongelmajätteen
ohje-arvon.

Pitoisuus yli alemman ohjearvon, mutta alle ylemmän
ohjearvon

Pitoisuus yli kynnysarvon ja alle alemman ohjearvon

Pitoisuus alle kynnysarvon

VNa 214/2007 mukaiset pilaantuneisuuden kynnys-ja ohjearvot
©
©

®

RAKENNUKSET, KIINTEISTÖRAJAT JA ORTOKUVA
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Liite 3
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Lapin ELY-keskuksen päätökseen saa hakea valittamafla 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 8.2.2019.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituk
sena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin-ympäristön viihtyisyy
den edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset
ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövai
kutukset ilmenevät, valtion valvonta-viranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vai
kutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova vi
ranomainen. Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ym
päristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, 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 ilmoi
tettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oi
keus.fi)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimi
teta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
-

-

-

-

-

-

-

Valituksen liitteet

VaI ituskirjelmään on liitettävä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asia
miehen toimivallasta
-

-

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjel
män on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tie
tojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituk
sen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuom ioistuimet.

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

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8—1 6.15

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryh
missä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Mak
suvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
LAP Ysi 02V
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