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PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA ALUEEN HALTIJA
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnus
Kiinteistön omistaja

Parainen
Runeberginkatu 20
445-20-4-10
Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Pa
rainen

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 1 1 .4.2014.
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, jotka olisivat koskeneet ilmoituksessa mainitun
alueen puhdistamista.
PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksen liitteenä ovat seuraavat maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista
koskevat asiakirjat:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. 31.1 .2014. Ennakkokopio. Paraisten kaupunki.
Maaperän pilaantuneisuusselvitys, Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-410.
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. 7.4.2014. Paraisten kaupunki. Parainen, Runeber
ginkatu 20, kiinteistö 445-20-4. Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunni
telma.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAT, PL 523,
20101 TURKU
kirjaamo.varsinais-suomi @ ely-keskus.fi

www. ely-keskus.f1/varsinais-suomi
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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
Kohdekiinteistö, jonka pinta-ala on 4 437 m
, on vanha leipomon tontti. Aiemmasta
2
käytöstä ei ole tietoa. Leipomorakennuksen, joka purettiin vuoden 2013 aikana, ete
läpuolella on sijainnut maanpäällinen lämmitysöljysäiliö. Rakennuksen keskiosassa
sijainneen maanalaisen polttoainesäiliön poiston yhteydessä maaperästä poistettiin
säiliön betoninen valuma-allas. Säiliöstä lähteneen putkiston routasuojan alta oli kui
tenkin säiliön poiston yhteydessä alkanut vuotamaan öljyä kaivantoon. Oljyä oli sen
jälkeen ilmeisesti käyty imemässä kaivannosta imuautolla. Tarkempaa tietoa muista
toimenpiteistä alueella ei saatu.
Tällä hetkellä kiinteistöllä ei ole mitään toimintaa tai käyttöä. Alueen käyttötarkoituk
sen on suunniteltu muuttuvan asuinkäyttöön, ja ensimmäisten tonttien on suunniteltu
tulevan myyntiin keväällä 2014.
Kohde on merkitty asemakaavassa asuin-, toimisto- ja liiketilojen korttelialueeksi,
m issä rakennettu ympäristö säilytetään (kaavamerkintä AL/s-5).
Kiinteistö rajoittuu Runeberginkatuun ja Fleminginkujaan sekä omakotitalokiinteis
töihin.
Maaperä
Maaperän pintaosa on täyttömaata (hiekkaa ja soraa) 1 ,0 2,0 metrin syvyyteen.
Täyttömaan alapuolella on perusmaana savea sekä hiekkaa. Kiinteistön pohjoispuo
leila savikerroksen paksuus on vain n. 1 ,0 m ja sen alla on hiekkaa 4,0 5,0 m sy
vyyteen. Kiinteistön eteläpuolella perushiekkaa ei todettu kairauksen lopetussyvyy
dellä (-3,0 m). Kallionpintaa ei havaittu tutkimuksessa.
-

-

Pohja- ja pintavedet
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Bläsnäs (1luokka, tunnus 0257302) sijaitsee kohteesta pohjoiseen noin 1 ,3 kilometrin päässä.
Pohjaveden virtaussuunta on karttatulkinnan perusteella etelään kohti merta. Ko.
suunnassa ei ole tiedossa talousvesi- tms. kaivoja. Tutkimuksessa ei otettu vesinäytteitä.
Kohteen etäisyys lähimpään vesistöön mereen (Snäckviken) on noin 200 m.
Maaperän haitta-ai nepitoisuudet ja pilaantuneen maan määrä
Alueen maaperän pilaantuneisuuden arviointiin liittyvät maastotyöt tehtiin 14.1.2014.
Kohteeseen tehtiin yhteensä kym menen tutkim uspistettä, jotka sijoitettiin pääasias
sa kiinteistöllä sijainneiden maanpäällisen ja maanalaisen öljysäiliöiden alueille.
Myös muualle kiinteistöä tehtiin tutkimuspisteitä.
Tutkimuksessa otettiin yhteensä 42 maanäytettä. Näytteiden maalajit ja haittaaineiden esiintymistä koskevat aistinvaraiset havainnot tehtiin näytteenoton yhtey
dessä.
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Laboratorioanalyysien perusteella tutkimusalueen maaperässä todettiin kolmessa tut
kimuspisteessä epäorgaanisia haitta-ainepitoisuuksia, jotka ylittivät valtioneuvoston
asetuksen 21 4/2007 kynnysarvotason. Tutkimuspisteessä FCG 7 todettiin alemman
ohjearvon ylittävä pitoisuus sinkkiä (FCG7 1 0,7-1 ,3 m: 340 mglkg). Todettu haittaainepitoisuus ei yhtä ylempää ohjearvoa.
Viidessä tutkimuspisteessä öljyhiilivetyjen 1
C
0 C
40 kokonaispitoisuus ylitti kynnysar
-pitoisuus
oli 2 300 mg/kg
votason. Suurimmillaan öljyhiilivetyjen 0
021
c
—

Yhdessä tutkimuspisteessä (FCG 6 1 0,2 1 ,O m) todettiin TEX —yhdisteitä (tolueeni,
etyylibentseeni, ksyleenit), joiden summapitoisuus (1 ,22 mglkg) ylitti kynnysarvon.
Yksittäisten TEX -yhdisteiden pitoisuudet eivät yhtä alempia ohjearvoja.
—

Tutkimuspisteessä FCG1O pieniä pitoisuuksia (alle 1 mg/kg) useaa eri VOC
yhdistettä (esim. isoprobyylibentseeniä 1 ,3,5-trimetyylibentseeniä ja trikloorifluorime
taania). Valtioneuvoston asetuksessa ei kyseisille haitta-aineille ole annettu kynnys
tai ohjearvoja.
Tutkimuspisteissä FCG8 todettiin bentso(a)pyreeniä ja tutkimuspisteessä FCG1 0 naf
taleenia. Aineiden pitoisuudet ylittivät kynnysarvot, mutta alittivat aIemmat ohjearvot.
Laboratorioanalyysien lisäksi maanäytteelle tehtiin haihtuvien yhdisteiden suhteellisen
pitoisuuden mittaus PID -mittarilla. Oljyhiilivetypitoisuudet määritettiin PetroFlag—
kenttäanalyysin avulla. Yleisimpien metallien pitoisuuksia mitattiin XRF
kenttäanalysaattorilla.
—

Tehdyn tutkimuksen mukaan alueella arvioidaan olevan alemman ohjearvon ylittävää
3 itd). Pilaantuneeksi
haitta-ainepitoista maata 1 000 1 500 m
3 ktr (1 500 2 250 m
.
2
luokitellun alueen pinta-ala on n. 400 500 m
-

-

-

Pohjaveden laatu
Alueelta ei tutkimusten yhteydessä ole otettu vesinäytteitä.
Riskin arviointi
Kunnostuksen yleissuunnitelmassa esitetyn arvion mukaan haitta-aineiden on mah
dollista kulkeutua pölyn mukana muualle. Veden mukana kulkeutuminen on mahdol
lista, mutta sen ei arvioida olevan merkittävää. Haitta-aineiden ulkoilmaan haihtumi
sen ei arvioida olevan merkittävää, mutta vähäisissä määrin se on mahdollista. Ra
kennusten sisäilmaan haihtumisen ei arvioida olevan tällä hetkellä mahdollista.
Ihmisen on mahdollista altistua maaperässä todetuille haitta-aineille tällä hetkellä lä
hinnä pölyn mukana. Altistumisen ei arvioida olevan merkittävää. Lasten altistuminen
maan nielemisen kautta on mahdollista, mutta epätodennäköistä. Altistuminen suoran
ihokosketuksen kautta on mahdollista. Arvion mukaan maaperän haitta-aineille ei ole
mahdollista altistua veden tai ravintokasvien kautta.
Maaperän kunnostustarpeen arviointi
Arvion perusteella riski altistua lähinnä orgaanisille haitta-aineille on olemassa ilman,
pölyn, suoran ihokosketuksen tai maan nielemisen kautta (lapset). Haitta-aineet voivat myös levitä ympäristöön sade- ja pohjaveden mukana. Tämän perusteella koh
teessa on kunnostustarve.
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Maaperän kunnostusmenetelmä ja -periaatteet
Kohde esitetään kunnostettavaksi haitta-ainekohtaisiin valtioneuvoston asetuksen
214/2007 mukaisiin alempiin ohjearvotasoihin öljyhiilivetyjakeiden C
10 C
40 ja sinkin
osalta sekä kynnysarvotasoihin haihtuvien yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyyli
bentseeni ja ksyleenit) osalta. Mikäli pilaantuneisuus on levinnyt tiealueelle (Flemin
ginkuja), esitetään kunnostustavoitteeksi asetuksen mukaisia ylempiä ohjearvotasoja.
Tavoitetasot on esitetty alla olevassa taulukossa.
-

Yhdiste

Kynnysarvo (mg/kg)

Alempi ohjearvo
(mg/kg)

Ylempi ohjearvo
(mg/kg)

lE3ensiini 10
-C
5
(G
)

100

500

Keskitisle (>C
)
21
-C
10

300

1000

Raskas pö (>C
)
40
-C
21

600

2000

.. ,

,

.

>CQ-C4Q

300

MTBE+TAME

0,1

5

50

Bentseeni

0,02

0,2

1

Tolueeni

5

25

Etyylibentseeni

10

50

Ksyleenit summapitoi
suus

10

50

250

400

TEX-yhdisteet
mapitoisuus
Sinkki (Zn)

sum

200

Mikäli kunnostustöiden aikana havaitaan sellaisia haitta-aineita, joita ei ole aiempien
tutkimusten yhteydessä todettu, esitetään myös em. haitta-aineiden osalta kunnos
tuksen tavoitetasoiksi alempia ohjearvopitoisuuksia ja helposti haihtuvien yhdisteiden
osalta kynnysarvotasoja.
Mikäli tavoitepitoisuuksiin ei joltakin osin kohtuudella päästä, tarkastellaan jatkotoi
menpiteitä erikseen laadittavan riskinarvion perusteella
Pohjaveden puhdistustarve
Pohja- ja orsiveden kunnostustarve arvioidaan kunnostustyön yhteydessä. Mikäli kaivun yhteydessä kaivantoon suotautuu pohja- ja/tai orsivettä, otetaan vedestä näytteitä
ja arvioidaan kunnostustarve. Pohjavedelle määritetään kunnostusmenetelmä, mikäli
siinä esiintyy haitta-aineita haitallisissa määrissä. Riski haitta-aineiden kulkeutumisel
le arvioidaan tarkemmin, mikäli kunnostuksen aikana todetaan merkittävää pohjave
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den pilaantuneisuutta, todettuja helpommin kulkeutuvia yhdisteitä tai pilaantuneisuu
den laajuus on selvästi ennakoitua suurempi.
Maa-ainesten luokittelu ja käsittely
Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan kuormat peitettyinä ao. luvan omaavalle vastaanottajalle käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi.
Massoja ei esikäsitellä alueella. Jos pilaantunutta maa-ainesta joudutaan väliaikai
sesti varastoimaan kiinteistöllä (esim. yön yli), kasat peitetään peitteillä.
Tavoitepuhtauteen kaivettu alue täytetään routimattomilla pilaantumattomilla muual
ta tuoduilla tai kohteesta kaivetuilla alle kunnostuksen tavoitetason olevilla tiivistys
kelpoisilla maa-aineksilla.
Kaivantoihin kertyvän veden käsittely
Kaivantoon kunnostuksen aikana mahdollisesti äljyllä pilaantunut vesi poistetaan
kaivannoista pumppaamalla se öljynerottimen ja tarvittaessa aktiivihiilisuodattimen
kautta maastoon tai viemäriin. Vesimäärän ollessa vähäinen, se poistetaan kaivetta
van maan mukana. Maastoon tai viemäriin johtamiselle haetaan lupa ennen pump
pausta. Urakoitsija toimittaa pumppaus- ja öljynerotinlaitteiston kohteelle, kun työmaavalvoja on työn aikana todennut vedenkäsittelyn ensin tarpeelliseksi. Valvoja
päättää aktiivihiilisuodattimen käytöstä. Aktiivihiilisuodatinta käytetään, jos helposti
haihtuvia hiilivetyjä esiintyy vedessä ennakkotiedosta poiketen merkittävästi Kaivantovedestä otetaan näytteet ennen sen pumppausta ja käsittelyn päätyttyä. Näytteistä analysoidaan 40
-C hiilivetyjen sekä BTEX- ja oxygenaattien pitoisuudet.
5
C
Muuten näytteitä otetaan tarpeen mukaan. Näytteenotosta vastaa valvoja.
.

Veden määrän ollessa vähäinen, voidaan vesi pumpata paikalle tuotuun säiliöön, tai
suoraan imuautolla kaivannosta, ja toimittaa imuautolla pois tai käsitellä muulla so
veltuvalla menetelmällä, esim. imeyttämällä öljyä adsorboivaan materiaaliin. lmuau
tolla pois kuljetettu vesi toimitetaan luvan omaavaan käsittelypaikkaan.
Valvoja määrää tarvittaessa kunnostukselle haitallisen öljyisen veden poiston tehtä
väksi tilanteen mukaan sopivimmalla tavalla ja sopii menettelystä ympäristöviran
omaisen kanssa.
Muu jätteen käsittely
Veden käsittelyssä mahdollisesti syntyvä öljypitoinen sakka toimitetaan valvojan
määräämään luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Kaivutyössä mahdollisesti tavattavat muut jätteet toimitetaan asianmukaiseen luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.
Kunnostusta ohjaavat mittaukset ja seuranta
Kaivutyötä ohjaa ympäristötekninen valvoja ennakkotutkimuksien ja -tietojen kunnostuksen yleissuunnitelman sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä
ristökeskuksen ilmoitukseen tekemän päätöksen mukaisesti. Valvoja ohjaa kaivutyö
tä ja maa-ainesten lajittelua työnaikaisella näytteenotolla sekä kenttä- ja laboratorioanalyyseilla ja havainnoilla.
,

Kenttäanalyysien avulla puhtaaksi todettujen kaivantojen pohjista ja seinämistä otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, joista analysoidaan tarvittavat haitta-ainepitoisuudet
laboratoriossa. Näytteet otetaan edustavalla tiheydellä siten, että jokaisen seinän ja
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Tiedotus

Kunnostustyön alkamisesta tehdään Varsinais-Suomen ELY -keskukselle kirjallinen
aloitusilmoitus, jossa ilmoitetaan eri osapuolten yhteystiedot kunnostustöiden aikana.

Kunnostustyön aikataulu
Kunnostustyö on suunniteltu aloitettavaksi mahdollisimman nopeasti, kun viranomaispäätös on käytettävissä keväällä/kesällä 201 4. Kaivutyön arvioidaan kestävän
noin 3 viikkoa.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoituksen liitteenä on ote Paraisten kaupungin ympäristölautakunnan 9.4.2014 pi
tämän kokouksen pöytäkirjasta. Lautakunnan mielestä maaperän saneerauksessa
voidaan keskittyä puhdistamaan vanhan leipomo-osan maaperää, tutkimuspisteiden
FCG 6-1 0 välistä aluetta. Koko tällä alueella tulisi soveltaa valtioneuvoston asetuksen
(214/2007) 4 § mukaisia alempia ohjearvoja. Sinkin, arseenin ja ksyleenin jatkotutki
muksille ei ole tarvetta. mutta bentso(a)pyreenin poistaminen maaperästä on perusteltua.
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 22.4.2014 ilmoittanut Paraisten kaupungin ympä
ristönsuojeluviranomaiselle maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta ja varannut tälle tai ympäristönsuojelun viranhaltijalla mahdollisuuden antaa
asiasta lausunto. Lausuntoa on tässä tapauksessa pyydetty, koska edellä mainitun
kokouspöytäkirjaotteen mukaan lautakunnalla oli käsittelyssä oheismateriaalina maaperän pilaantuneisuusselvitys. Kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja totesi puhelinkeskustelussa 28.4.201 4, että ympäristölautakunnankokouksessa 9.4.201 4 on ollut
esillä myös kunnostuksen yleissuunnitelma. Kunnostuksen yleissuunnitelmaan ei ole
ollut huomauttamista.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut viitekohdassa mainitun ilmoituksen.
ELY -keskus hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistamista koskevat menettelyt,
kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava sii
tä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:
Maaperän puhtausarvot
1)

Maaperän puhdistustyöt on aloitettava alueelta, jolla jonkin aineen pitoisuus ylittää il
moituksessa esitetyn kunnostustavoitepitoisuuden.
Maaperän puhdistustöitä on jatkettava kunnes edellä mainittujen aineiden pitoisuudet
kiinteistölle jäävässä maaperässä alittavat ilmoituksessa mainitut arvot. Kiinteistön ra
joittuvilla katualueilla on noudatettava vastaavasti ilmoituksessa mainittuja pitoisuus
arvoja.
Maaperän puhtausarvot katsotaan riittäväksi kun kaivualueilta otettujen määräykses
sä 3 mainittujen jäännöspitoisuusnäytteiden laboratorioanalyysituloksista on vähen
netty käytetyn analyysimenetelmän määritystarkkuus. Jäännöspitoisuusnäytteiden ai
nepitoisuudet on esitettävä puhdistustyön loppuraportissa mg/kg -arvoina kuivaainetta kohti (YSL 78 §).
,
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2)

Mikäli puhdistustyön aikana käy ilmi, ettei kiinteistön maaperää saada kaivutyön avul
la puhdistettua määräyksen 1 mukaisesti, esim. alueella olevien johtojen, rakennusten tai rakenteiden johdosta, on puhdistustyötä jatkettava kaivumenetelmän avulla
myöhemmin tai maaperän puhdistustarve arvioitava kokonaan uudelleen (YSL 78 §).

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
3)

Maaperän puhdistustyön lopputulos on todettava laboratoriossa analysoitavien jäännöspitoisuusnäytteiden avulla. Jäännöspitoisuusnäytteitä on otettava niin, että jokais
ta noin 1 00 m
:n suuruista kaivualuetta kohti kootaan yksi jäännöspitoisuusnäyte. Jo2
kaisesta maaperän puhdistamiseksi tehdystä kaivannosta on, sen pinta-alasta huolimatta, otettava ainakin viisi laboratorioon toimitettavaa jäännöspitoisuusnäytettä.
Jokaisen jäännöspitoisuusnäytteen on edustettava mahdollisimman hyvin alueelle
jäävän maaperän laatua ja kerroksellisuutta. Jäännöspitoisuusnäytteen tulee olla ko
koomanäyte, joka on saa olla enintään viidestä osanäytteestä koottu näyte.
Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ilmoituksessa
puhtausarvoiksi asetettujen aineiden pitoisuudet. Aineiden määritystarkkuuden on ol
tava sellainen, että tuloksia voidaan verrata määräyksessä 1 asetettuihin puhtausar
voihin. Jäännöspitoisuuksien toteamiseen käytetyt analyysitodistukset on liitettävä
kunnostustyön loppuraporttiin (YSL 78 §).

Maa-ai nesjätteiden luokittelu ja käsittely
4)

Maaperän puhdistamiseksi alueelta poistettavat haitta-ainepitoiset maa-ainesjätteet
on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on ympäristönsuojelulain tarkoittama lu
pa ottaa vastaan kyseistä jätettä.
Muualle toimitettavan maa-ainesjätteen haitta-ainepitoisuudet ja muut jätteen luokitte
luun tarvittavat tiedot on selvitettävä riittävästi ja luotettavasti. Asiassa on ensisijaises
ti noudatettava maa-ainesjätteen vastaanottavan laitoksen ympäristölupapäätöstä ja
laitoksen antamia ohjeita.
Maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa
241/2007 mainitut kynnysarvot, käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa (YSL 78 §).

5)

Ennen puhdistustyön aloitusta on selvitettävä, minne alueelta poistettavat maaainesjätteet voidaan luvallisesti toimittaa käsiteltäväksi. Asian selvittämiseksi on olta
va yhteydessä ainakin jätteiden vastaanottoon suunnitellun laitoksen hoitajaan. Mää
räyksessä 8 mainitussa aloitusilmoituksessa on oltava tiedot maa-ainesjätteiden vastaanottoon tarkoitetuista laitoksista (laitoksen nimi, lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt
viranomainen) (JL 6 §).

6)

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 (659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pak
kaamisesta ja merkitsemisestä säädetään . Pilaantuneiden maiden siirtoasiakirjat on
esitettävä tarvittaessa ELY -keskukselle (JL 6 §).
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Muut määräykset
7)

PUhdjStUStYÖfl ohjauksessa on käytettävä kenttämittaU5meteIm joiden avulla voidaan seurata kaivualueen maaperän metallien ja öjyhiiIivetYj pitoisuuksia. Puhdis
tustyön lopputulos on kuitenkin todettava määräyksen 3 mukaisesti (YSL 78 §)

8)

PuhdistustYön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava ELY •keskuksetle ja Pa
raisten kaupungin ympäristön5U01an0mai5e Aloitusilmoituksessa on oltava
ilmoituksessa mainittujen tietojen lisäksi määräYksessä 5 mainitut maiden käsittelYlai
toksia koskevat tiedot. PuhdistustYön aikana muuttuvista tiedoista on ilmoitettava vastaavasti (YSA 27 §).

pcistustyon raportOinti
9)

-

-

Maaperän puhdistustYöstä on laadittava ioppurap0rtti jossa on tässä päätöksessä
äärättyjen asioiden lisäksi esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
puhdistetun alueen tunnistetiedot (käynti050ite kiinteistötunnus),
puhdi5tu5tYöt aloitus- ja lopetusPäivät ja työn kokonai5ke5t0ka,
kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista pilaantuneet maat on poistettu poistosyvyydet, ja mistä kohdista laboratoriossa analysoidut jäännösPit0i5uu5Yttt on
otettu,
toimenpidealueeule jääneen maan 1
jäännöspito
e
t
isuuc ja kopiot jäännö5Pit0i5us
näytteiden analyysit0di5tuk5i5ta joista käy selville käytetYt analYYsimenetelmat ja
niiden määritystark1Lt,
kenttämittau5t05t iuotettavuud arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden labo
ratorioana1YY51t0di
5tk5et
poistettujen pilaantuneiden •ainesjätteiden käsittelYpaikkatiedo (laitos, osoite)
t
ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haittaaineiden kokonaismäärät,
taulukot, joihin on koottu kuormakohtaisesti tiedot käsittelYpaikkoihmn toimitetun maaainesjätteen määrästä (t) ja haittaainePit0i5u5i5ta
yhdy5kunta1ättn kaatopaikalle toimitetun •aine5jätteen kaatopaikkakelpot
suustestien tulokset, tai muu arvio jätteen kaat0PaikkakelP0i55ta
muut puhdistustYön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneet tekijät, sekä
arvio siitä, miten puhdistustYön tavoitteet on saavutettu ja arvion pävarmuustekijät
sekä esitykset jatkotoimenPiteistä.

toimitettava tarkastettavaksi ELY •keskukselle ja tiedoksi Paraisten kau
Raportti5
on su
ty
ön
0jeluv
p
iran0maij
5elle kolmen kuukauden kuluessa siitä kun puhdis
pungin
pä
ättynyt. LoppuraP0ti on toimitettava VarsinaisSuomen ELY •keskuksen
tustyö on
kirjaamoon (PL 523, 20101 Turku) (YSA 27 §).

Muut asiat
1 0)

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
5
ty
önsuojelp
ulain5ääj
dänn voimaanPanosta annetun lain mukaan pilaantuneen
maaalueen puhdistamista koskevan asian äsittely55ä ja enettely55ä sovelletaan
ypäristönsu0jelula
kia riippumatta siitä milloin maaperän pilaantuminen on tapahtu
nut.
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Ilmoituksessa esitetyn alueen maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelufain 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.
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan päätöksessä voidaan antaa tarvittavia määräyk
siä ilmoituksessa mainitun toiminnan järjestämiseksi, sekä puhdistustyön valvontaa ja
lopputuloksen arviointia varten.
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.
Edellä mainittu vaatimus on ELY -keskuksen mielestä saavutettavissa, kun kiinteistöltä
poistetaan maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät ilmoituksessa mainitut ainekohtaiset arvot. Haihtuviksi luokiteltujen aineiden osalta on syytä noudattaa ilmoituk
sessa esitettyä kynnysarvopitoisuuksia, koska alueelle on tarkoitus sijoittaa asuinra
kennuksia. Menettelyllä varmistetaan, ettei rakennusten alapuoliseen maaperään jäävistä haitta-aineista pitkänkään ajan kuluessa aiheudu esim. haittaa rakennusten si
säilman laadulle.
Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoitujen haitallisten aineiden määritystarkkuus on tiedettävä, jotta saatuja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin
(määräys 1).
Ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa määräyksiä vain ilmoituk
sessa esitetystä puhdistustyöstä. Tästä syytä, ja mikäli puhtausarvoja ei jostain syystä
kaivutyön avulla saavuteta, on maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan varaudut
tava maaperän puhdistustöiden myöhempään jatkamiseen, tai puhdistustarpeen uudel
teen arviointiin. Pilaantuneeksi arvioidun maaperän puhdistamista koskeva asia on
edellä mainitussa tapauksessa saatettava kokonaan uudelleen vireille, jotta asiasta
voidaan antaa uuden tilanteen vaatimat tarvittavat määräykset (määräys 2).
Puhdistustyön lopputuloksen arviointiin ei ole käytettävissä muuta riittävää tietoa, kuin
kaivantoon jäävästä maaperästä otettujen näytteiden haitta-ainepitoisuustiedot. Tästä
syystä maaperän puhdistamiseksi tehdyistä kaivannoista on otettava riittävästi edustavasti jäännöspitoisuusnäytteitä. Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet on
määritettävä laboratorioanalyysien avulla, jotta puhtausarvoiksi asetettujen haittaaineiden pitoisuudet voidaan arvioida luotettavasti (määräys 3).
Pilaantuneen alueen maaperän puhdistustyön yhteydessä toimenpidealueelta poistet
tava haitta-ainepitoinen maa on luokiteltava jätelain (646/2011) 5 §:ssä tarkoitetuksi jät
teeksi. Haitta-ainepitoiset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa
ottaa vastaan kyseistä jätettä, jotta haitta-aineista muutoin aiheutuva terveys- ja ympä
ristöriski saadaan asianmukaisesti poistettua. Maa-ainesjätteiden käsittelystä ei tässä
päätöksessä anneta muita määräyksiä, koska jätteiden käsittelyssä on ensisijaisesti
noudatettava jätteiden vastaanottajan ympäristölupapäätöstä ja laitoksen antamia oh
jeita. Lisäksi jätteiden käsittely on ensisijaisesti jätteet vastaanottaneen laitoksen vaIvonta-asia.
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Haitaflisen aineen kynnysarvopitoiSuUtta maaperäsSä pidetään asetuksen mukaan ter
veydelle ja ympäristölle haitattomana. Tästä syystä maiden, joissa haitaHisten aineiden
pitoisuudet afittavat varmasti ja luotettavasti asetuksen kynnysarvot, sijoittelua ei ole
syytä rajoittaa (määräys 4).
Maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen toimittamisesta on
sovittu jätteen vastaanottoon suunnitellun laitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen kaivu
töiden aloittamista Menettely on tarpeen, jotta voidaan sopia esim jätteen vastaanot
tokelpoisuutteen tarvittavasta tiedosta. Vastaanottoon valittujen laitosten tiedot on esi
tettävä kunnostustyön aloitusilmoituksessa viranomaisvalvontaa varten (määräys 5).
Maa-ainesjätteen siirtoasiakirjat ovat tarpeen jätteen vastaanottajan toimenpiteitä ja viranomaisvalvontaa varten sekä onnettomuustilanteiden varalle. Siirtoasiakirjoista on
mm. käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksella, jolla on lupa ottaa vastaan pi
laantunutta maa-ainesjätettä (määräys 6).
Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä kenttämittausmenetelmiä, jotta poistettavien
maiden haitta-ainepitoisuuksia ja kaivutyön riittävyyttä voidaan alustavasti arvioida
(määräys 7).
Maaperän puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedois
ta on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviran
omaiselle viranomaisvalvontaa varten (määräys 8).
ELY -keskuksen arvio maaperän puhdistustyön lopputuloksesta on mahdollista antaa
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 mainitut
tiedot ja asiat (määräys 9).
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 10).
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 (861/1997) 4, 6 ja 1 0 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 1 4, 1 9, 22, 75, 1 04 ja 1 08 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) (YSA) 24 27 §
Laki ympäristönsuojelulain5äädännö1 voimaanpanosta (1 1 3/2000) 1 9 ja 22 §
Hallintolaki (434/2003) 54 -58 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit—
teista (3/201 4) 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 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
-
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PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 .6.201 7 asti.
Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituk
sessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saatu puhdistettua tämän
päätöksen mukaisesti.
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.

SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 1320 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (3/2014) elinkeino-, liikenne- ja ympäris
tökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon kohdan
“pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely” mukaisesti.
Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 55 euroa kultakin asian käsitte
lyyn kuluvalta tunnilta.

Yksikönpäällikkö

Lassi Liipp.

Ylitarkastaja

Esa Wihlman

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen. Suoritemaksua vastaan.

Tiedoksianto
Paraisten kaupunki 1 ympäristönsuojeluviranomainen, Rantatie 28, 21 600 Parainen
Paraisten kaupunki 1 kaupunginhallitus, Rantatie 28, 21600 Parainen
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 1 Santtu Massinen, Puutarhakatu 45 B, 201 00 Turku

Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)

Yleistiedoksianto päätöksestä
Paraisten kaupungin ilmoitustaulu
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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 J ILM)

Sijaintikartta (kopio ilmoituksesta)
Suunnitelma- ja tutkimuspiirustus (kopio ilmoituksesta)
Asiakaspalautetiedote

© Maanmittauslaitos 6631KP106
MERKKIEN SELITYS

c::
FCG.
Kohde

Kohde: Runeberginkatu 20, Parainen

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
Puutarhakatu 45 B, 20100 Turku,
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Liite eliiikeino-, liikenne- ja inpäristökeskitksen

päätökseeii

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaikajatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
valittajan nimi ja kotikunta
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikkajos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
* postiosoite,
puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoi
tukset valittajalle voidaan toimittaa
* päätös,
johon haetaan muutosta
*
miltä kohdin päätökseen haetaan muutostaja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
*
perusteet, joilla muutosta vaaditaan

*

*

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla)
toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
* asiamiehen
valtakirja, asianajajanja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää
* toimitettaessa
valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

*
*

Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimei
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskir
jelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuintenja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.
Vaasa hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Puhelin: 0100 86360
Telekopio: 010 36 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: 8.00-16.15

(VHO päätös julkipanon jälkeen)
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Asiakaspalautekysely
Olette saaneet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta päätöksen, joka koskee ilmoitustanne pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.
Kaikissa alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa kartoitetaan asiak
kaiden palvelutyytyväisyyttä. Tästä syystä tulette lähiaikoina saamaan (ilmoituksessa
mainitun yhteyshenkilön sähköpostisosoitteeseen) palvelua koskeva kysely.
Haluamme parantaa pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevien ilmoitusten kä
sittelyä koskevaa palveluamme ja siksi toivomme vastaustanne kyselyyn. Vastaami
nen kestää vain muutaman minuutin.

Kiitokset avusta.

Viite:

Työ- ja etinkeinoministeriön ohje alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille palvelutyytyväl
syyskyselyjen käyttöönottamiseksi, 13.8.2013

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT, PL
523, 20101 TURKU
kirjaamo.varsinais-suorni @ e!y-keskusfi
www.eIy-keskusfi/varsinais-suom
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Puhelinvaihde: 0295 022 500

