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TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä
ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (ELY-keskus) silloin, kun puhdistaminen ei edellytä ympäristölupaa. Tässä tapauksessa ilmoitusmenettely on riittävä. Kyseessä on pilaantuneen
maaperän puhdistaminen yksittäisessä kohteessa. Kunnostuskohde sijaitsee Kainuun
ELY-keskuksen toimialueella, joka siten ratkaisee asian. Kainuun ELY-keskus on
ympäristönsuojelulain mukaan toimivaltainen viranomainen maaperän pilaantumista
koskevissa asioissa.
MAAPERÄN PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT
Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista
Alueella on toiminut Oy Ämmäkosken saha 1950-luvulle saakka. Alueella on
todennäköisesti ollut KY-5 –puunsuoja-aineen käsittelyallas. Maaperän pilaantuminen
on todennäköisesti seurausta KY-5 suojaustoiminnasta tai sahaustoiminnan jätteistä.
Ilmoituksessa on niukasti tietoa kohteen historiasta. Tietoa kohteessa olleista
aiemmista toiminnoista ei ole ollut tarve kerätä laajemmin, kun kaupunki kohdekiinteistöjen omistajana on ottanut vastuun maaperän kunnostamisesta.

Pilaantuneisuuden selvittäminen
Alueelle on rakennettu skeittiparkki keväällä 2017. Rakentamisen yhteydessä skeittiparkin kohdalta poistettiin sekalaista maamassaa ja toimitettiin Majasaaren jätekeskukseen. Maamassassa oli mukana betoni- ja tiilijätettä.
Kaupunginlammen puiston alueelle on suunnitelmissa tehdä lisärakentamista, joten
skeittiparkkialueen yhteydessä todetun tilanteen perusteella alueella käynnistettiin
laajemmat maaperätutkimukset. Maaperätutkimusten lisäksi katsottiin tarpeelliseksi
tutkia Kaupunginlammen sedimenttiä ja pintavettä sekä maaperän pohjavettä.
Kohteessa tehtyjen tutkimusten perusteella laadittiin koko aluetta koskeva riskinarviointi. Tutkimukset ja riskinarvioinnin teki Ramboll Finland Oy.
Arvioitaessa maaperän pilaantuneisuutta noudatetaan valtioneuvoston maaperän
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antamaa asetusta (214/2007).
Asetuksen liitteessä on esitetty pilaantuneisuuden arvioinnin avuksi haitallisten
aineiden kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.
Polykloorattujen dioksiinien ja furaanien eli PCDD/F –yhdisteiden alempi ohjearvo on
100 ng/kg ja ylempi 1500 ng/kg. Näiden pitoisuudet ilmoitetaan tässä summapitoisuutena WHO:n toksisuusekvivalenttina ilmoitettuna. Metallien ja puolimetallien
ohjearvot vaihtelevat ainekohtaisesti. Esimerkiksi vanadiinin alempi ohjearvo on 150
mg/kg ja ylempi 250 mg/kg.
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Näitä PIMA-viitearvoja voidaan käyttää vertailutietona myös sedimentin pilaantuneisuuden arvioinnissa apuna, vaikka asetusta ei sovelleta vesistön pohjakerrostumien
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin. Sedimenttien haitta-ainepitoisuuksien vertailuarvoina käytetään usein ympäristöministeriön tekemää sedimenttien
ruoppaus- ja läjitysohjetta (ympäristöhallinnon ohjeita 1/2015).

Pilaantuneisuuden tutkimukset
Maaperä
Kesäkuussa 2017 tehtiin kaivinkoneella 17 koekuoppaa. Maanäytteitä otettiin 55 kpl.
Jokaisesta näytteestä analysoitiin raskasmetallien pitoisuudet kenttäanalysaattorilla.
Neljästä kokoomanäytteestä analysoitiin laboratoriossa PAH-yhdisteiden ja raskasmetallien pitoisuudet. Kahdesta näytteestä analysoitiin laboratoriossa PCDD/PCDFyhdisteiden, kloorifenolien ja öljyhiilivetyjen pitoisuudet. PCDD/PCDF-yhdisteiden
pitoisuudet ylittivät alemman ohjearvotason (100 ng/kg) molemmissa näytteissä.
Pitoisuudet olivat 170 ng/kg ja 200 ng/kg. Muiden haitta-aineiden osalta ei havaittu
kynnysarvon ylityksiä.
Syyskuussa 2017 tehtiin lisätutkimuksia ja 22 uutta koekuoppaa. Tuolloin otetiin 77
maanäytettä. 14 näytteestä analysoitiin PCDD/PCDF-pitoisuudet. PCDD/PCDFyhdisteiden pitoisuudet ylittivät alemman ohjearvotason neljässä näytteessä. Pitoisuus
oli korkeimmillaan 580 ng/kg.
Tutkimuksia jatkettiin joulukuussa 2017 tekemällä 14 koekuoppaa. Maaperänäytteitä
otettiin 28 kp, joista muodostettiin kolme koontinäytettä. Alempi ohjearvotaso (100
ng/kg) ja ylempi ohjearvotaso (1 500 ng/kg) ylittyivät. Alempi ohjearvo ylittyi täyttömaan
0,2-0,4 kerroksessa pitoisuudella 810 ng/kg. Ylempi ohjearvo ylittyi kasvukerroksessa
0,0-0,2 pitoisuuden ollessa 2 400 ng/kg.
Tutkimuksia jatkettiin vielä huhtikuussa 2018. Tuolloin otettiin näytteet seitsemästä
pisteestä laboratoriossa analysoitavaksi. Näissä ei todettu ohjearvojen ylityksiä.

Sedimentti
Sedimenttinäytteitä otettiin veneestä käsin kahdelta alueelta kesäkuussa 2017.
Lammen ylittävän kevyenliikenteen sillan eteläpuolinen osa oli tutkimuksissa alue I ja
sillan pohjoispuolinen osa alue II. Molemmilta alueilta otettiin yhteensä 8 sedimenttinäytettä. Sedimenttinäytteiden ottamista jatkettiin syyskuussa 2017 ottamalla kolme
sedimenttinäytettä. Kaikki sedimenttinäytteet lähetettiin laboratorioanalyyseihin.
Sedimenttinäytteissä on ollut kynnysarvon ylityksiä vanadiinin, antimonin, koboltin,
nikkelin ja sinkin sekä PCDD/PCDF-yhdisteiden osalta, kun pitoisuuksia verrataan
maaperän pilaantuneisuuden viitearvoihin. Vanadiinin pitoisuus on ylittänyt alemman
ohjearvotason yhdessä näytteessä. Ympäristöhallinnon ohjeen (2015/I) ruoppaus ja
läjitysohjeen kriteereihin verrattuna kuparin ja nikkelin pitoisuudet ylittävät yhdessä
näytteessä tason 2, jolloin sedimentti olisi läjityskelvotonta takaisin vesialueelle.
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Kahdessa näytteessä PCDD/F-pitoisuudet ylittävät tason 1C, jolloin sedimentin
läjityskelpoisuus on tapauskohtaisesti arvioitava.

Vesi
Kaupunginlammen pintavedestä otettiin kaksi vesinäytettä. Kaupunginlammenpuiston
alueelle asennettiin kaksi pohjaveden havaintoputkea. Pintavesi oli tutkituilta osin
ympäristölaatunormien mukaista lukuun ottamatta nikkelin ylityksiä molemmissa
näytteissä. Nikkelin pitoisuus ylitti valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista
ja haitallisista aineista (1022/2006) mukaisen ympäristölaatunormin.
Pohjavesi molemmissa asennetuissa pohjavesiputkissa täytti haitta-ainepitoisuuksien
osalta sosiaali- ja terveysministeriön 1352/2015 mukaiset talousveden laatuvaatimukset ja valtioneuvoston asetuksen 1040/2006 mukaiset ympäristölaatunormit.
Pohjavedessä ja pintavedessä ei havaittu lainkaan havaittu kloorifenoleja.

Selvitys pilaantumisen aiheuttaneesta aineesta ja pilaantuneen maan määrästä
Kajaanin Kaupunginlammen ympäristössä, Mainuantien pohjoispuolella sijaitsee
pääosin pintamaassa (0,1-1,2 m syvyydellä) PCDD/F-pitoista hiekka-/silttimaata
arviolta noin 8 000 t. Sahajätettä, jossa voi olla kohonneita PCDD/F-pitoisia aineksia,
sijaitsee alueella arviolta 19 000 m3. Alueella PCDD/PCDF-pitoisuudet ylittävät
paikoitellen alemman ohjearvon. Myös yhdessä koontinäytteessä ylittyi ylempi ohjearvo.

Maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Kunnostettavassa kohteessa maaperän pintakerros on sekalaista täyttömaata, jossa
on paikoin multakerros pinnassa. Täyttökerroksen alapuolella oli paikoin 0,5-1 m
paksuinen silttinen kerros, jonka alapuolella on sahajätekerros. Kohde ei sijaitse
luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on vajaan seitsemän kilometrin
päässä.
Kunnostusalue rajautuu kaupunginlampeen. Sen vedenpinta on 123,5 m merenpinnan
yläpuolella. Kaupunginlampi on yhteydessä Kajaaninjokeen.

SELVITYS PUHDISTUSTYÖN SUORITTAMISESTA
Selvitys puhdistustavoitteesta
Kunnostuksen tavoitetaso määräytyy maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen nro 214/2007 mukaan. Ilmoituksen tekijä esittää ilmoituksessa maaperän puhdistamisen tavoitetasoksi ns.
alempaa ohjearvotasoa.
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Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan maaperää pidetään yleensä pilaantuneena teollisuus-,
varasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella, jos yhden tai useamman
aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon. Maaperää pidetään yleensä
pilaantuneena muulla kuin edellä tarkoitetulla alueella, esimerkiksi asuma-alueella, jos
yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.

Ilmoituksessa esitetty puhdistusmenetelmä
Ilmoituksen tekijä esittää kunnostusmenetelmäksi massanvaihtoa ja peittämistä.
Massanvaihdossa PCDD/F- yhdisteiden pitoisuuksia sisältäviä kaivumassoja
kaivetaan pois ja sijoitetaan kunnostusalueelle täyttöalueeksi 3 nimetylle alueelle.
Haitta-aineita sisältäviä maamassoja peitetään kunnostusalueella siten, että päällimmäiset pintakerrokset ovat puhtaita.
Kunnostettava alue on jaettu kunnostustyösuunnitelmassa osiin, jotka ilmenevät
liitteestä 1. Siinä leikkaus 1 ja 2 –alueilla kaivusyvyys on 0,3 m. Nämä maamassat
sijoitetaan täyttöalueelle 3. Leikkaus 3 -alueella leikkaussyvyys on tulevien rakennekerrosten alapintaan saakka. Nämä maamassat sijoitetaan myös täyttöalueelle 3.
Poistettavat ja leikattavat maamassat, jäte ja pilaantuneet rakenteet läjitetään alueella
omiin välivarastokasoihin ja suojataan sateelta peitteillä. Lähtökohtana on kuitenkin,
että kaivetut ja täyttöön kelpaavat maamassat siirretään mahdollisimman pian niille
suunnitellulle alueelle eli täyttöalueelle 3.
Täyttöalueilla 1 ja 2 oleva puusto poistetaan ja kannot jyrsitään paikalleen, kantoja ei
kaiveta pois, eikä varsinaista maankaivutyötä tehdä. Puuistutusten kohdalla rikotaan
nykyinen nurmipinta maata poistamatta. Maanpintaa nostetaan nykyisestä tasosta 0,5
m puhtaalla multakerroksella puiden istutuskohdissa.
Täyttöalueet 1 ja 2 verhoillaan 0,3 m vahvuisella puhtaalla täyttömaaksi soveltuvalla
maamassalla, jonka päälle levitetään 0,1 m vahvuinen puhdas multakerros ja kylvetään
nurmensiemen. Leikkausalueille 1 ja 2 tulee uudet pintarakenteet puhtailla maaaineksilla. Leikkausalueelle 1 tulee uusi tieyhteys Kajaanihallille ja leikkaus-alueelle 2
tulee pelialue.
Suunnitelmakarttaan merkitty täyttöalue 3 toimii sijoituspaikan lisäksi myös haittaainepitoisten maamassojen väliaikaisena varastointialueena ja mahdollisena käsittelyalueena. Käsittelyssä maa-aineksen seassa mahdollisesti olevaa puu- tai muuta
jätemateriaalia ja kiviä seulotaan pois sijoitettavasta maa-aineksesta. Seulotut jätteet
erotellaan eri kasoihin ja toimitetaan luvanvaraiseen jätteiden tai kivien vastaanottopaikkaan.
Täyttöalueelta 3 puusto poistetaan ja kannot jyrsitään paikalleen, eikä varsinaista
maankaivutyötä tehdä. Aluetta täytetään PCDD/F- yhdisteitä sisältävillä leikkausmassoilla ja lopuksi puhtaalla 0,3 m vahvuisella täyttömaaksi soveltuvalla maamassalla, jonka päälle levitetään 0,1 m vahvuinen puhdas multakerros ja kylvetään nurmensiemen. Pintakerrokseen tulee myös puu- ja pensasistutuksia.
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Putkikaivantojen kaivumaat pyritään hyödyntämään täyttömaana putkikaivannoissa
(palautetaan paikalleen). Mikäli rakentamissuunnitelman edellyttämällä kaivualueella
on haitta-ainepitoisia maamassoja enemmän, kuin täyttöalueelle 3 on mahdollista
sijoittaa, ilmoituksessa esitetään niiden kuljettamista Kajaanin kaupungin Maaston
maankaatopaikalle välivarastoon ja haitta-ainepitoisuuksien selvittämistä kokoomanäytteillä. Ilmoituksessa esitetään, että välivarastoon ajetut maamassat peitetään
säänkestävillä suojapeitteillä ja loppusijoituspaikka ratkaistaan haitta-aine-pitoisuuden
perusteella.
Ilmoituksen jättämisen jälkeen 9.5.2018 kaupungin ja ELY-keskuksen kesken pidettiin
palaveri, jossa sovittiin, ettei mahdollisesti poistettavia maamassoja vielä Maaston
kaatopaikalle edes väliaikaiseen varastoon, koska Maaston kaatopaikan ympäristölupa
ei salli pilaantuneiden maamassojen vastaanottoa. Palaveriin osallistuivat ELYkeskuksesta Juha Määttä ja Tatu Turunen sekä kaupungilta Jari Säkkinen, Inkeri
Neuvonen, Kimmo Mursu ja Teemu Hurskainen.
Massanvaihdon aikana kaivannot pidetään kuivana pumppaamalla sinne kertynyt vesi
välivarastosäiliöön, josta selkeytynyt vesi voidaan myöhemmin valuttaa maaperään.

Puhdistustyön aikataulu
Ilmoituksessa esitetään, että kunnostus toteutetaan kesällä 2018.

Selvitys työn valvonnasta
Ilmoituksessa esitetään, että kunnostustyön toteutusta valvoo ja ohjaa ympäristötekninen valvoja. Kunnostuksen valvoja ohjaa kaivutyötä, kaivumaiden käsittelyä,
kuljettamista ja hyödyntämistä kunnostusalueella. Valvoja ohjaa työn etenemistä
tarvittaessa näytteenotoilla.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitus vastaanotettiin Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa
13.4.2018. Ilmoitusta on täydennetty 3.5.2018. Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja,
mutta kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista edustava ympäristönsuojelusuunnittelija on ollut mukana hankesuunnittelussa ja pilaantumisen tutkimuksissa.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat –
vastuualue on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti. Maaperän puhdistushankkeessa on noudatettava
seuraavia määräyksiä:
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1. Kunnostustavoitteena ovat valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen nro 214/2007 mukaiset
alemmat ohjearvot. Kunnostus tulee tehdä niiden maamassojen, joiden haittaainepitoisuudet ylittävät alempien ohjearvojen pitoisuudet, osalta peittämällä tai
massanvaihdolla.
Käytettäessä kunnostusmenetelmänä maamassojen suojausta jää kyseisille
kohteille maankäytön rasite. Mikäli näille alueille olisi myöhemmin tarkoitus
rakentaa asuintaloja tai tehdä sellaisia maansiirto- tai kaivutöitä, joissa maamassojen sijainti muuttuu, tulee kaivumassojen sijoittamisesta esittää suunnitelma
Kainuun ELY-keskukselle.
2. Poistettavat pilaantuneet maamassat, joita ei suojata peittämällä, ja muut alueelta
kunnostuksen vuoksi poistettavat jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen,
jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely ja vastaanotto.
Kaupungin maankaatopaikoille ei saa toimittaa pilaantuneita maamassoja. Majasaaren jätekeskukseen voidaan ottaa vastaan pilaantuneita maamassoja
voimassa olevan ympäristöluvan (12.5.2006) mukaan. Maa-ainesjätettä ja muita
poistettavia jätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi sille, joka on merkitty jätehuoltorekisteriin ja jolla on oikeus harjoittaa jätteen ammattimaista kuljetusta.
3. Pilaantuneiden maamassojen ja jätteiden kuljetus ja kuormaus on järjestettävä
siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana. Pilaantuneita maa-aineksia kuljetettaessa
kunnostusalueen ulkopuolelle on kuorman mukana oltava jätelain 121 §:n
tarkoittama siirtoasiakirja. Mikäli kunnostuskohteeseen on tarvetta tuoda
maarakentamiseen maamassoja kohteen ulkopuolelta, on käytettävä vain pilaantumattomia maamassoja.
4. Kunnostustyölle on nimettävä valvoja. Kunnostustöiden valvoja vastaa siitä, että
kunnostus toteutetaan ilmoituksen ja siitä annetun tämän päätöksen mukaisesti.
Valvojan nimi ja yhteystiedot sekä kunnostuksen aloittamisajankohta on
ilmoitettava kirjallisesti Kainuun ELY-keskukselle ja Kajaanin kaupungin ympäristöviranhaltijalle. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös kunnostustöiden
päättymisestä. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tulee varata
mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen sovittavana aikana.
5. Kunnostustyön aikana tulee pitää työmaapöytäkirjaa, johon kirjataan tehdyt
toimenpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Pöytäkirjaa on
säilytettävä vähintään kolme vuotta, ja se on pyynnöstä esitettävä valvovalle
viranomaiselle.
6. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joista aiheutuu tai uhkaa
aiheutua tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on välittömästi ryhdyttävä
toimenpiteisiin päästöjen ja niistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi. Kyseisistä
tilanteista on ilmoitettava viipymättä Kainuun ELY-keskukselle ja Kajaanin kaupungin ympäristöviranhaltijalle.
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7. Kunnostustyöstä on laadittava loppuraportti, joka on toimitettava Kainuun ELYkeskukselle ja Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen
kuukauden kuluessa töiden suorittamisesta ja viimeisten näytteiden ottamisesta.
Loppuraportissa on esitettävä ainakin yhteenveto työmaapöytäkirjoista, tehdyistä
kunnostustoimista ja kenttä- ja laboratoriotutkimusten tuloksista sekä esitettävä
näytepisteiden sijainnit, toteutuneiden kaivantojen laajuus ja sijainti kartalla sekä
selvitys peitettyjen pilaantuneiden maamassojen sijainnista sekä poistettujen maaainesten ja jätteiden laadusta, määrästä ja toimituspaikasta.

Ratkaisun perustelut
Määräys 1
Valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
antaman asetuksen (214/2007) 4 §:ssä määritellään ohjearvotasot. 4 §:n 2 momentin
mukaan teollisuus-, varasto- tai liikennealueilla taikka muilla vastaavilla alueilla
sovelletaan ylempää ohjearvoa. Muilla alueilla maaperän puhdistamisessa sovelletaan
alempaa ohjearvoa. Tässä kohteessa edellytetään alempaa ohjearvotasoa ympäristöja terveysriskin poistamiseksi, koska kohde virkistys- ja liikunta-aluetta, jota voidaan
pitää teollisuus-, varasto- ja liikennealuetta herkempänä alueena. Näin alempi
ohjearvotaso on kohteen kunnostustavoitteena perusteltavissa.
Kunnostusalueelle jää maankäytön rajoite niille peittämällä suojatuille alueille, joissa
maamassoissa alempi ohjearvotaso ylittyy. Mikäli näille alueille olisi tarkoitus rakentaa
asuintaloja tai tehdä muita maansiirto- tai kaivutöitä, tulee kaivumassojen sijoittamisesta esittää suunnitelma Kainuun ELY-keskukselle. Tämä määräys on annettu
lisäpilaantumisen estämiseksi ja ympäristö- ja terveysriskin ehkäisemiseksi.
Määräys 2
Pilaantumisen ehkäisemiseksi poistettavat maamassat ja alueella muut mahdollisesti
olevat jätteet on perusteltua viedä sellaiseen käsittelypaikkaan, jolla on lupa ottaa
vastaan ja käsitellä kyseisiä jätteitä. Kaupungin maankaatopaikat on tarkoitettu
pilaantumattomien maa-ainesten vastaanottoon. Esimerkiksi Maaston kaatopaikan
ympäristöluvassa (17.12. 2004) on kielletty pilaantuneiden maiden vastaanotto.
Jätteitä saa luovuttaa vain jätelain 29 §:n tarkoittamalle hyväksytylle jätteen vastaanottajalle. Jätteenkuljettajan tulee jätelain mukaan olla hyväksyttynä jätehuoltorekisteriin.
Määräys 3
Pilaantuneiden massojen käsittelystä, kuormauksesta ja kuljetuksesta on annettu
määräyksiä, jotta kunnostustöistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai
terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haitta-aineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa lisäpilaantumista kiinteistöllä estetään mm. oikeanlaisen
kuljetuskaluston ja -reittien valinnalla.
Jätelain 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja pilaantuneen maaaineksen kuljetuksesta, kun sitä siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta
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tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta,
päivämääristä ja kuljettajasta.
Määräys 4
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa. Valvonnan kannalta on
välttämätöntä, että viranomaiselle toimitetaan tieto kunnostustöiden aloittamis- ja
päättymisajankohdasta. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi mahdollisuus kunnostustöiden tarkistamiseen on tarpeen.
Määräys 5
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa ja
raportointia. Kunnostushankkeen työvaiheiden huolellinen ja selkeä dokumentointi on
tarpeellista työn onnistumisen lisäksi myös loppuraportin laatimiseksi.
Määräys 6
Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon
saannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Määräys toimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on
annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi.
Määräys 7
Loppuraportin perusteella arvioidaan kunnostuksen lopputuloksen hyväksyttävyys
sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet, kuten jälkiseurantatarve. Loppuraportin laadun
varmistamiseksi päätöksessä annetaan vähimmäisvaatimukset raportin sisällöstä.
Tietojen kokoaminen loppuraporttiin helpottaa tiedonhakua, mikäli kohteen historiaan
on myöhemmin tarvetta palata. Esillä olevassa kohteessa maaperään jää alemman
ohjearvon ylittävien maamassojen osalta rasite, joten alueen pilaantuneisuuteen
tullaan palaamaan kohteessa tehtävien myöhempien mahdollisten maansiirtotöiden
yhteydessä.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maaperän tilan
tietojärjestelmään.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 2, 5, 6, 7, 16, 17, 23, 133, 135, 136, 190, 191 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki 2, 5, 29, 30, 31, 96, 121 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 11 §
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Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1066/2017) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista
vuonna 2018.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös (sähköpostitse)
jari.sakkinen@kajaani.fi
kajaani@kajaani.fi, inkeri.neuvonen@kajaani.fi, tarja.laatikainen@kajaani.fi
Suomen ympäristökeskus
Päätös on nähtävillä internetissä ympäristöhallinnon pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset –sivustolla.
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustauluilla
Kainuun ELY-keskus kuuluttaa tästä päätöksestä Kajaanin kaupungin ilmoitustaululla.
Kuulutus on nähtävillä myös internetissä Kainuun ELY-keskuksen sivuilla.
Lisätietoja päätöksestä
Ympäristöasiantuntija Tatu Turunen, puh. 0295 023 892.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 770 euroa.
Päätöksen maksu määräytyy Valtioneuvoston asetuksen (1066/2017) elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018 mukaisesti ilmoituksen käsittelyyn kuluneen ajan perusteella (14 tuntia x 55 euroa/tunti). Lasku lähetetään erikseen
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

HYVÄKSYNTÄ
Ilmoituksesta annettavan päätöksen on ratkaissut yksikön päällikkö Sari Myllyoja ja
esitellyt ympäristöasiantuntija Tatu Turunen (puh. 0295 023 892), joka antaa asiasta
lisätietoja. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksestä perittävään maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
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Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella ilmoituksen tekijä ja ne, joiden oikeutta
tai etua asia saattaa koskea, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset
ilmenevät, sekä laitoksen sijaintikunnan kunnanhallitus ja sellaiset viranomaiset, joiden
tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen valitusajassa hallinto-oikeudelle.
Valitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä. Valitusaika päättyy 20.6.2018.
Valituksen sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 valittajan nimi ja kotikunta
 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan asianosaiselle tiedottaa
 päätös, johon haetaan muutosta ja
 miltä kohdin muutosta haetaan
 mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi sekä
 millä perusteilla muutoksia vaaditaan
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituskirjelmään on liitettävä
 ilmoitusta koskeva elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
 asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan
lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä taikka sähköpostilla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen viraston aukiolon päättymistä. Sähköpostitse lähetettyjen
asiakirjojen pitää olla kirjaamon sähköpostiosoitteessa ennen viraston aukiolon päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa
oikeudenkäyntimaksuna 97 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa
maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42611, telekopio 029 56 42760
Aukioloaika: klo 8.00–16.15
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