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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän
puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä

Asian vireille tulo ja esitetyt asiakirjat
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on jätetty Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 5.9.2019. Ilmoituksen liitteessä on
esitetty Geobotnia Oy:n laatima pilaantuneisuustutkimus (Öljysäiliön ympäriltä tehdyt
maaperän pilaantuneisuustutkimukset, Rehulantie 7, Oulun kaupunki, 13.6.2018) ja
Geobotnia Oy:n laatima riskinarvio (Rehulantie 7 –Riskinarvio öljyhiilivedyillä
pilaantuneen maan kunnostuksen jälkeisistä jäännöspitoisuuksista, Oulun kaupunki,
2.11.2018). Oulun kaupunki on toimittanut päivitetyn ilmoituslomakkeen 23.9.2019
(päivätty 20.9.2019).
ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Maa- ja mittaus
PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI, ALUEEN OMISTAJA
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnus
Omistaja

Oulu
Rehulantie 7, 90140 OULU
564-13-10-17, tiealue 564-13-9901-0
Oulun kaupunki

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 136 §
ILMOITUKSESSA ESITETYT TIEDOT
Puhdistettavan alueen ympäristö, sen sijainti ja käyttötarkoitus
Kohde sijaitsee Oulun kaupungin Karjasillan kaupunginosassa.
Asemakaavan mukaan kiinteistö sijaitsee yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen
korttelialueella (asemakaavamerkintä ALK). Rakennuksessa on kaksi kerrosta ja
kellari. Alun perin rakennuksen alakerrassa on ollut myymälä ja yläkerrassa 3
asuntoa. Vuonna 1984 myymälätilat muutettiin asunnoiksi. Myöhemmin rakennuksen
tiloja on käytetty Oulun kaupungin tukiasuntoina. Tällä hetkellä rakennus on
tyhjillään. Naapurusto on asuinaluetta.
Pilaantumista koskevat tiedot
Rakennus on ollut öljylämmitteinen, johon kuului aiemmin rakennuksen ulkopuolinen
öljysäiliö. Öljysäiliön tarkastuksen yhteydessä kesällä 2018 huomattiin säiliössä
oleva reikä ja öljysäiliö poistettiin maasta sen huonon kunnon takia. Öljysäiliön
poiston yhteydessä kaivannosta poistettiin öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata 25,94
tonnia (keskimääräinen öljyhiilivetypitoisuus 7 500 mg/kg). Massanvaihtoa ei voitu
viedä syvemmälle vaarantamatta tontilla olevan rakennuksen perustuksia, vierestä
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kulkevan tien rakennekerroksia tai kunnallistekniikkaa. Seurauksena alueelle on
jäänyt kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia. Öljysäiliön koko oli 5 m3.
Maaperä, pohjavesi ja pintavesi
Maanäytteenoton yhteydessä alueen maalajeja on voitu arvioida silmämääräisesti.
Silmämääräisesti alueen maalajit vastaavat tarkastellulla syvyysvälillä hiekkaa ja
hiekkamoreenia.
Pohjaveden pinta havaittiin tasovälillä +9,83…+9,94 kesällä 2018, eli noin 2 metrin
syvyydellä maanpinnasta. Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin
valtaoja (Hiirosenoja) virtaa noin 400 metrin päässä ja lähin lampi (Lintulampi)
sijaitsee noin kilometrin päässä. Lähimmät alikulut sijaitsevat noin 500 metrin päässä
kohteesta.
Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimukset ja tutkimustulokset
Geobotnia Oy on tehnyt säiliökaivannosta tutkimukset säiliön poiston yhteydessä
31.5.2018. Lisäksi Geobotnia Oy on tehty lisätutkimuksia kesällä 2018 ottamalla
maa-, hanavesi- ja pohjavesinäytteitä.
Poistetun
öljysäiliön
molemmin
puolin
on
asennettu
pohjavesiputket.
Pohjavesiputkista on havaittu pohjaveden korkeustaso ja otettu kaksi
pohjavesinäytettä, yksi molemmista pisteistä. Lisäksi Rehulantien kohdalta kulkevan
vesijohdon yhdestä jakelupisteestä on otettu vesinäyte talousveden kontaminaation
tutkimiseksi.
Yhteensä 13 näytteenottopisteen maanäytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten
hiilivetyyhdisteiden
(VOC)
määrä
fotoionisaatiomittarilla
(PID).
Laboratorioanalyysiin on valittu maanäytteitä 7 pisteestä, yhteensä 9 kpl.
Laboratoriossa maanäytteille on tehty THC-analyysi, jolla määritetään
kokonaisöljyhiilivetymäärä ja -jakauma näytteessä. Yhdelle maanäytteelle on lisäksi
tehty TOC-analyysi, jolla määritetään orgaanisen hiilen suhteellinen määrä maaaineksessa.
Osalle maa- ja vesinäytteistä on tehty lisäksi tarkentavia laboratorioanalyysejä:
kahdelle maanäytteelle ja yhdelle pohjavesinäytteelle on tehty hiilivetyjen fraktiointi
sekä VOC-analyysi. Kaikkien tutkimuspisteiden sijainnit ja toteutunut massanvaihdon
laajuus on esitetty liitteenä olevassa tutkimuskartassa.
Maaperä
Poistetun säiliön kohdalla pilaantuneisuus on voimakkainta noin 1,8 metrin
syvyydellä maanpinnasta, kun taas muualla pilaantuneisuus on keskittynyt
pohjaveden pinnan tuntumaan, eli noin 2,5 metrin syvyyteen maanpinnasta.
Syvimmillään öljyhiilivetyjä havaittiin 4,0 metrin syvyydellä maanpinnasta.
Rakennuksen alapohjan alta havaittiin öljyhiilivetyjä 190 mg/kg yhdestä
tutkimuspisteestä puolen metrin etäisyydellä alapohjasta. Maanäytteiden THCanalyysien tulokset, öljyhiilivetyjen fraktiointien tulokset ja VOC-analyysien tulokset
on esitetty seuraavissa taulukoissa. Näytepisteet on esitetty liitekartalla.
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Pohjaveden pinta havaittiin kahdesta tutkimuspisteestä tasovälillä +9,83…+9,94.
Pohjaveden korkeustason havaitsemista on saattanut häiritä pohjaveden pintaan
erottuva öljyfaasi (vapaa faasi). Poistetun öljysäiliön lounaspuolelta (näytepiste P9)
otetun pohjavesinäytteen pintaan erottui n. 5 cm paksuinen öljyfaasi. Poistetun
säiliön vastakkaiselta puolelta otetusta vesinäytteestä (näytepiste P10) ei havaittu
öljyhiilivetyjä.
Pohjavesinäytteiden THC-analyysin tulokset, pohjavesinäytteen fraktioinnin tulokset
ja VOC-analyysin tulokset on esitetty seuraavissa taulukoissa.

Talousvesi
Talousvesinäyte on otettu kiinteistöllä olevan rakennuksen kattilahuoneen hanasta.
Talousvesinäyte on otettu tontilla olevan rakennuksen kattilahuoneen hanasta.
Näytteenottopisteen valinnassa on huomioitu talousveden virtaussuunta sekä
pilaantuneen maan sijainti suhteessa virtaussuuntaan ja talousvesinäytteen
ottopisteeseen. Talousvesinäytteelle on tehty THC-analyysi. Lisäksi on tehty VOCanalyysi haihtuvien orgaanisten hiilivetyjen määrittämiseksi.
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Talousvesinäytteestä ei havaittu öljyhiilivetyjä eli kaikki pitoisuudet jäivät alle
tutkimusmenetelmien
määritysrajojen.
VOC-yhdisteistä
määritysrajan
ylitti
ainoastaan trikloorimetaani, eli kansankielellä kloroformi (merkintä: jota syntyy
juomaveden kloorauksessa sivutuotteena). Mitattu pitoisuus ei kuitenkaan ylitä
valtakunnallisia talousveden terveysvaikutuksiin perustuvia viitearvoja ko. yhdistettä
koskien. Siitä ei katsota aiheutuvan merkittävää terveysriskiä, eikä jatkotoimenpiteitä
tarvita. Talousvesinäytteen tulosten perusteella kohteessa ei ole akuuttia
altistumisriskiä hanaveden käytöstä juoma- tai kasteluvetenä.
Öljynerottimelta tuleva ja lähtevä vesi
Geobotnia Oy toimitti kohteeseen öljynerottimen, jonka toimivuus tarkastettiin
laboratorioanalyyseillä ottamalla vesinäytteen kaivannosta pumpatusta vedestä
ennen öljynerotinta ja sen jälkeen.

Öljyistä pohjavettä pumpataan tällä hetkellä uppokaivosta kahden I-luokan
öljynerottimen kautta ja käsitelty vesi johdetaan viemäriin. Pohjaveden pumppausta
on tehty kesästä 2018 lähtien ja sen avulla on ehkäisty öljyisen pohjaveden
leviämistä.
Maaperän pilaantuneisuusarvio
Tutkimusten perusteella tontin eteläpuolisen päädyn pilaantuneisuus on
laajuudeltaan noin 20 m x 7 m eli 140 m2 ja se esiintyy noin 1…2,5 metrin
paksuisena kerroksena 1,5…4 m syvyydellä maanpinnasta. Pilaantuneisuuden
laajuus on merkitty liitekarttaan. Pilaantunutta maa-ainesta arvioidaan olevan noin
270 m3ktr noin 400 tonnia.
Riskinarvio
Geobotnia Oy on laatinut kohteeseen riskinarvion (Rehulantie 7, Riskinarvio
öljyhiilivedyillä pilaantuneen maan kunnostuksen jälkeisistä jäännöspitoisuuksista,
2.11.2018), jossa on tarkasteltu muun muassa altistumisreitit ja tehty laskennallinen
riskinarvio SOILI-RISK 3.2 laskentaohjelmalla.
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Riskinarvion johtopäätöksenä todetaan mm. seuraavaa; riskiarviolaskelmalla
tarkasteltujen altistusreittien ja laskennassa käytettyjen pitoisuuksien perusteella,
rakennuksen huoneilmaan pääsee pitoisuuksia, jotka ylittävät suurimman sallitun
pitoisuusrajan. Maaperään päässeen öljyn kevyiden öljyhiilivetyjen pitoisuus on
korkea suhteessa muihin öljyjakeisiin, mikä aiheuttaa laskennallisen terveys- ja
syöpäriskin ylittymisen.
Laskelmien mukaan kevyiden sisäilman aromaattisten hiilivetyfraktioiden pitoisuus
kasvaa 2,8-kertaiseksi sallittuun pitoisuuteen nähden, kun noin 10 % rakennuksen
kellarin alapohjan alasta on pilaantuneen maan päällä ja 20 % pilaantuneen
pohjaveden päällä.
Öljyn edelleen levitessä kevyiden aromaattisten hiilivetyfraktioiden osuus
sisäilmassa kasvaa 5,2-kertaiseksi ja kevyiden alifaattisten hiilivetyfraktioiden
pitoisuus kasvaa 6,8-kertaiseksi sallittuun pitoisuuteen nähden. Tästä voidaan
päätellä, että sisäilman aiheuttama suhteellinen terveysriski kasvaa, mikäli haittaaine pääsee leviämään laaja-alaisesti rakennuksen alle. Myös bentseenistä
aiheutuva syöpäriski kasvaa pilaantuneisuuden levitessä alapohjan alla.
Rakennuksen lähellä mitattu pohjaveden öljyhiilivetypitoisuus on korkea. Poistetun
öljysäiliön lounaispuolelta otetusta pohjavesinäytteestä mitatut öljyhiilivetypitoisuudet
ylittävät pohjaveden kyllästymispitoisuuden, mikä tarkoittaa sitä, että öljyä ei liukene
pohjaveteen vaan se pysyy pohjaveden pinnalla omana faasinaan. Tämän omana
faasinaan liikkuvan öljyn kulkeutumista ja sen aiheuttamaa altistusriskiä ei
SOILIRISK laskennassa voida tarkastella. Vapaan faasin läsnäololla on riskiä
nostava vaikutus, sillä niin kauan kuin maaperässä on läsnä vapaata faasia,
pilaantuneisuus voi levitä ja pilaantuvan maa-aineksen määrä voi kasvaa
pohjaveden liikkeiden mukana. Käynnistetyllä suojapumppauksella pyritään
poistamaan maaperässä ja pohjaveden pinnalla oleva vapaa faasi.
Suojapumppauksella rajoitetaan samalla vapaan faasin leviämistä.
Kyseisessä kohteessa pilaantuneisuuden aiheuttamia keskeisiä riskejä ja
haittatekijöitä ovat öljyhiilivetyjen kulkeutuminen sisäilmaan ja öljyisen pohjaveden
leviäminen naapurikiinteistön alueelle. Vaikka öljyhiilivedyt ovat kohtalaisen heikosti
pohjavedessä liikkuvia, vapaan faasin esiintyminen pohjaveden pinnassa lisää
pohjaveden liikkumisen maata pilaavaa vaikutusta. Rehulantien kohdalta mitattu
maan öljyhiilivetypitoisuus on niin korkea, että öljy voi helposti ajan myötä levitä
vastakkaisen tontin alueelle, jos vapaata faasia ei pyritä poistamaan pumppauksella.
Haitallisinta olisi öljyisen pohjaveden tai vapaan faasin pääseminen rakennusten
salaojiin.
Toinen mahdollisesti altistumista tai haittaa aiheuttava tekijä on pilaantuneessa
maassa oleva vesijohto. Pilaantuneen maan läpi kulkevaan muoviseen vesijohtoon
voi kulkeutua kevyitä öljyhiilivety-yhdisteitä maan huokosilman ja vesijohdon
osapaine-eron seurauksena. Vesijohtovedestä otettu vesinäyte ei sisältänyt
öljyhiilivetyjä, mutta tilanne voi muuttua, jos öljyä pääsee leviämään entistä
enemmän vesijohtotäytön hiekkaan. Maanäytteenoton perusteella haitta-aine leviää
myös Rehulantien suuntaan ja Rehulantien kohdalta on mitattu korkeita
öljyhiilivetypitoisuuksia. Vaikka alueella on tehty kunnostustoimenpiteitä öljyn
poistamiseksi maaperästä, sitä voi olla vielä 20-kertainen määrä poistettuun
määrään nähden (perustuen säiliön tilavuuteen ja poistetun maa-aineksen määrään
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sekä sen arvioituun keskiarvoiseen pitoisuuteen). Vesijohtoveteen kohdistuu
potentiaalinen pilaantumisriski, mikäli haitta-aineen leviämistä ei estetä
vesijohtoverkoston suuntaan.
Edellä mainittujen syiden takia alueella suositellaan tehtäväksi lisäkunnostustöitä
massanvaihtona ja suojapumppauksen jatkamista. Alueella tulee jatkaa pohjaveden
pumppaamista vapaan faasin poistamiseksi maaperästä ja pohjaveden pinnalta.
Toimenpide ehkäisee ja rajoittaa haitta-aineen leviämistä laajemmalle ennen
kunnostustöiden aloittamista. Kunnostustyöt suositellaan tehtäväksi kevään-kesän
2019 aikana. Tutkimusten mukaan pilaantuneisuus keskittyy kellarin seinän
viereiseen maahan, mutta myös rakennuksen alta on havaittu öljyhiilivetyjä yhdestä
tutkimuspisteestä, puoli metriä kellarin alapohjan tasosta. Mikäli rakennusta ei
pureta, tulee tehdä lisätutkimuksia kellarin alapohjan alapuolisen maan
pilaantuneisuuden laajuudesta ja syvyydestä edelleen rakennuksen alapuolisen
massanvaihdon laajuuden arvioimiseksi. Lisätietoa pilaantuneen maan määrästä
alapohjan alla tarvitaan, jotta voidaan suunnitella rakennuksen alapuoliseen
massanvaihtoon liittyvät tuentatoimenpiteet. Mikäli merkittävää pilaantuneisuutta ei
havaita alapohjan alta, tuentatoimenpiteet ovat maltillisempia, sillä massanvaihto
suoritetaan ainoastaan rakennuksen vieressä. Mikäli rakennusta käytetään jatkossa
liike- tai asuinkäyttöön, rakennuksen sisäilman öljyhiilivetypitoisuutta tulee seurata
aluksi säännöllisin sisäilmamittauksin. On mahdollista, että öljyhiilivetyjä on
imeytynyt kellarin seinän rakenteisiin.
Pilaantuneen maan kunnostaminen suositellaan tehtäväksi koko pilaantuneisuuden
laajuudessa (vaikka rakennus purettaisiin) siten, että Valtioneuvoston PIMAasetuksen (214/2007) ohjearvot alittuvat alueen käyttötarkoituksen mukaan.
Vesijohtoa ympäröivän maatäytön pilaantumisen eteneminen on estettävä jatkamalla
suojapumppausta. Massanvaihto suositellaan tehtäväksi myös vesijohtoa
ympäröivälle pilaantuneelle maatäytölle siten, että maa-aines on pilaantumatonta 2
metrin säteellä vesijohdosta. Pohjaveden öljypitoisuuksia tulee seurata
kunnostuksen jälkeen tontilla (rakennuksen eri puolilla, mikäli rakennusta ei pureta),
jotta voidaan varmistua, että pohjaveden pinnassa oleva vapaa faasi on saatu
poistettua. Kunnostustoimenpiteet tulee suunnitella ja mitoittaa siten, että terveys- ja
pohjaveden pilaantumisriski saadaan poistettua tai vähennettyä hyväksyttävälle
tasolle. Hyväksyttävä kunnostustaso saavutetaan suojapumppauksella (vapaan
faasin poisto) sekä tekemällä massanvaihto pilaantuneille maille rakennuksen (mikäli
rakennusta ei pureta, mahdollisesti myös rakennuksen alla) ja vesijohdon
välittömässä läheisyydessä siten, että maaperän pitoisuuksissa päästään esitettyjen
ohje-arvojen alapuolelle. Lisätoimenpiteeksi suositellaan vesijohdon putkimateriaalin
vaihtamista diffuusiosuojattuun muoviputkeen tapahtuneen öljyvahingon kohdalla,
sillä sen avulla voidaan poistaa talousveden kontaminaatioriski.
Puhdistustyön vaiheistus
Kunnostus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa
kunnostetaan katualue ja se osa tontin maaperästä, joka voidaan kunnostaa
rakennuksen vakavuus ja työturvallisuus huomioiden rakennusta purkamatta.
Kunnostettavan alueen laajuus on noin 100 m2. Pilaantuneet maat toimitetaan
ympäristöluvalliseen paikkaan ja kaivanto täytetään pilaantumattomilla maaaineksilla. Katualueella hyödynnetään maatäytöissä mahdollisuuksien mukaan
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olemassa olevia katualueen pilaantumattomia rakennekerroksia. Kunnostuksen
yhteydessä Rehulantien rakennekerrokset ja asfaltti uusitaan ja vesijohto vaihdetaan
diffuusiosuojattuun putkijohtoon pilaantuneisuuden kohdalla noin 20 metrin matkalta.
Kunnostuksen toisessa vaiheessa poistetaan rakennuksen alapuolella ja
rakennuksen läheisyydessä sijaitsevat haitta-aineilla pilaantuneet maamassat.
Pilaantuneet maat toimitetaan ympäristöluvalliseen paikkaan ja kaivanto täytetään
pilaantumattomilla maa-aineksilla. Maaperän pilaantuneisuus aiheuttaa riskinarvion
mukaan rakennuksen sisäilmariskin, minkä vuoksi rakennusta ei voi käyttää
suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Kunnostuksen toinen vaihe toteutetaan, mikäli
rakennuksen purkamiseen saadaan lainvoimainen purkulupa. Kunnostuksen toisen
vaiheen aikataulusta ei ole tarkkaa tietoa.
Puhdistustavoitteet
Pilaantunut maa kunnostetaan siten, että alueelle mahdollisesti jäävät pitoisuudet
alittavat VNa 214/2007 asetuksen mukaisen kynnysarvotason rakennuksen
alapuolisissa maamassoissa sekä pintamaissa noin 0,5 metrin syvyydelle tontilla.
Muutoin kunnostuksen tavoitetasoksi esitetään tontilla VNa 214/2007 asetuksen
mukaisia alempia ohjearvotasoja. Katualueella kunnostuksen tavoitetasoksi
esitetään VNa 214/2007 asetuksen mukaisia ylempiä ohjearvotasoja. Pohjaveden
öljyhiilivetypitoisuuden tulee alittaa ympäristölaatunormi 50 µg/l. Alueelle jäävän
maa-aineksen öljyhiilivetypitoisuudet tarkistetaan ottamalla jäännöspitoisuusnäytteet
massanvaihtokaivannon alimmasta tasosta ja uloimmista seinämistä. Pohjaveden
öljyhiilivetypitoisuus tarkistetaan vesinäytteellä, mikäli kaivantoon kertyy vettä.
Riskinarvioinnille tai jatkotoimenpiteille ei katsota olevan tarvetta, sillä alueelle ei jää
maamassoja, joissa haitta-ainepitoisuudet ovat yli VNa 214/2007 asetuksen
mukaisten
tavoitetasojen
tontilla
ja
katualueella.
Mikäli
maaperän
kunnostustavoitteita ei saavuteta esimerkiksi kaivua rajoittavasta tekijöistä johtuen,
laaditaan jäännöspitoisuuksien perusteella ympäristö- ja terveysriskeistä
ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 mukainen riskinarviointi sekä tarvittaessa
tarkkailuohjelma.
Pohjaveden tilan seuranta
Öljyistä pohjavettä pumpataan tällä hetkellä Rehulantie 7:ssa uppokaivosta kahteen
I-luokan öljynerottimeen ja käsitelty vesi johdetaan viemäriin Rehulantiellä.
Suojapumppausta
jatketaan
nykyisellä
laitteistolla,
kunnes
pohjaveden
kokonaisöljyhiilivetypitoisuus alittaa ympäristölaatunormin 50 µg/l ja maaperän
öljyhiilivetypitoisuus alittaa tontti- ja katualuekohtaiset VNa 214/2007 mukaiset
ohjearvot.
Pohjaveden suojapumppausta ylläpidetään kunnostustoimenpiteiden aikana
mahdollisuuksien mukaan. Suojapumppaaminen keskeytetään viimeistään
kaivettaessa uppokaivon läheisyydessä. Suojapumppausta jatketaan kaivannon
täyttö ja tiivistystöiden jälkeen, kunnes jälkiseurannan laatuvaatimukset pohjaveden
tilan osalta täyttyvät.
Kaivutyön aikana kaivantoon suotautuvaa pohjavettä pumpataan kohteessa olevan
öljynerotusyksikön kautta Oulun kaupungin jätevesijärjestelmään. Tarvittaessa
asennetaan uusi uppokaivo kaivannon pohjalle tehostamaan pumppausta ja
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pohjaveden tason alenemista. Kaivantovesien pumppaamisen järjestämisestä
vastaa
urakoitsija.
Pohjaveden jälkitarkkailu
Pohjavettä tarkkaillaan olemassa olevasta pohjavesiputkesta P9 sekä pohjaveden
havaintoputkista S1 ja S2, joiden ohjeellinen sijainti on esitetty liitekartassa piir.nro
12111-01D. Havaintoputkista (3 kpl) otetaan pohjavesinäytteet ja lähetetään THCanalyysiin seuraavalla aikataululla:
Näytteenottosuunnitelma:


kunnostustyön lopussa heti kun jokaiseen havaintoputkeen on suotautunut
pohjavettä



2…3 viikon kuluttua kunnostamisesta



1…2 kk kunnostamisen jälkeen

Piste P9 näytteenotto (pilaantuman kohdalla)


Analysoidaan edellä esitetyn näytteenottosuunnitelman mukaisesti 3 näytettä

Pisteiden S1 ja S2 näytteenotto (pilaantumaan nähden alavirran puolella)


Jos ensimmäinen näytetulos on alle tavoitetason, ei tarvitse ottaa toista
näytettä



Jos ensimmäinen näytetulos on yli tavoitetason, otetaan toinen näyte edellä
esitetyn näytteenottosuunnitelman mukaisesti

Tarkkailunäytteitä analysoidaan vähintään 5 kappaletta ja enintään 9 kappaletta.
Mikäli öljyhiilivetyjä havaitaan pohjavedessä vielä 1…2 kk kunnostamisen jälkeen,
suojapumppausta jatketaan ja kunnostustarve arvioidaan uudelleen. Mikäli näytteet
todetaan puhtaiksi, suojapumppauskalusto voidaan poistaa Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen hyväksyttyä päätöksen suojapumppauksen lopettamisesta.
Menetelmän kuvaus ja työn valvonta
Pilaantunut maa-aines poistetaan massanvaihdolla suunnitellussa laajuudessa.
Kaivumassat kuljetetaan vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristöluvan puitteissa
mahdollisuus vastaanottaa pilaantunut maa-aines. Kohteessa tehtävät kaivu-, täyttöja tiivistystyöt sekä maansiirron hoitaa urakoitsija.
Urakoitsija noudattaa ennalta laadittua kunnostussuunnitelmaa, josta käy ilmi
pilaantuneisuuden alustava rajaus, työtapa sekä työ- ja liikenneturvallisuuteen
liittyvät käytännöt. Urakoitsija laatii erillisen turvallisuussuunnitelman rakennuttajan
turvallisuusasiakirjan pohjalta.
Kunnostustyön
valvonnasta
ja
ohjauksesta
vastaa
tilaajan
asettama
ympäristötekninen valvoja. Kunnostuksen etenemistä ja pilaantuneisuuden
rajaamista ohjataan kenttämäärityksillä (PID-mittaukset, Petroflag-kenttätestit) ja
laadunvalvontaa tehdään kaivannon uloimmista ja alimmista reunoista laboratorioon
lähetettävillä
kontrollinäytteiden
analyyseillä.
Poiskuljetettavien
maiden
öljyhiilivetypitoisuus määritetään kenttätesteillä kuormakohtaisesti. Kunnostuksen
päätyttyä työstä laaditaan loppuraportti, jossa todetaan alueen nykytila ja esitetään
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kaikkien laboratorioanalyysien tulokset sekä jatkotoimenpiteet. Loppuraporttiin
liitetään pilaantuneen maan siirron siirtoasiakirjat, joista käy ilmi toteutunut
kunnostusmäärä.
Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja haittojen ehkäisy
Kunnostusalueelta ympäristöluvalliseen vastaanottopaikkaan poistettavat yli VNa
214/2007 asetuksen ylemmän ohjearvotason maa-ainekset peitetään tarvittaessa
kuljetuksen ajaksi kuormapeitteillä ympäristöteknisen valvojan harkinnan mukaan
siten, ettei kunnostustoimilla aiheuteta pölyämistä tai muuta ympäristön
pilaantumisen vaaraa ottaen huomioon maa-aineksissa todetut haitta-aineet ja niiden
pitoisuudet, sääolosuhteet, kuljetusmatka vastaanottopaikkaan. mittaa kaivannosta
ja kaivumaasta ilmaan haihtuvien hiilivetyjen määrää säännöllisesti PID-mittauksin.
Työaikaisia haittoja pyritään vähentämään kuormaamalla pilaantuneet maat suoraan
kaivannosta kuorma-auton lavalle.
Työmaalla työskentelevät käyttävät asianmukaisia henkilösuojaimia. Kuljetuksessa
käytetään tiivislavaisia autoja mahdollisen öljyisen veden valumisen estämiseksi.
Kuormat peitetään, mikäli maa-aines pölyää. Työmaa ulottuu Rehulantien
katualueelle koko tontin leveydeltä. Myös Raivaajantien katualuetta voidaan
hyödyntää työmaan sisäisessä liikenteessä ja se eristetään muusta liikenteestä
soveltuvilla kulkuesteillä. Koko työmaa-alue aidataan siten, ettei sivullisilla ole
pääsyä mahdollisten kaivantojen välittömään läheisyyteen.
Kunnostusalueen ympäristössä liikkuu luonnonsuojelulailla (71/1923) rauhoitettuja
siilejä. Urakoitsijan tulee suojata työmaa-aidan alaosat vuodenajasta riippuen
tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että siilien pääsy työmaa-alueelle estyy.
Työmaan liikennesuunnittelu tehdään urakoitsijan toimesta ja sitä laatiessa
huomioidaan rakennuttajan turvallisuusasiakirja. Kohteessa tehtävät kaivu-, täyttö- ja
tiivistystyöt sekä maansiirron hoitaa urakoitsija. Urakoitsija noudattaa ennalta
laadittua kunnostussuunnitelmaa, josta käy ilmi pilaantuneisuuden alustava rajaus,
työtapa sekä työ- ja liikenneturvallisuuteen liittyvät käytännöt. Urakoitsija laatii
erillisen turvallisuussuunnitelman rakennuttajan turvallisuusasiakirjan pohjalta.
Kunnostustyön tekeminen edellyttää tontilla olevan puuston ja aidan sekä
rakennuksen betoniportaiden poistamista. Tontti maisemoidaan kunnostustyön
päätyttyä.
Aikataulu
Maaperän puhdistustyö on tarkoitus aloittaa syksyllä 2019. Kunnostuksen toisen
vaiheen aikataulusta ei ole tarkkaa tietoa.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Tarkastus alueella
Kohdealueen tarkastamista ennen päätöksen antamista ei ole pidetty tarpeellisena.
Tiedottaminen
ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa Oulun seudun ympäristötoimelta 24.9.2019.
Kiinteistön rajanaapureille on tiedotettu ilmoituksen vireillä olosta ja varattu
mahdollisuus muistutuksen jättämiseen.
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Lausunto
Oulun seudun ympäristötoimi
Lausunnossa todetaan, että ympäristötoimen käsityksen mukaan Rehulantie 7:n
maaperän kunnostuksessa voidaan menetellä pima-ilmoituksessa 20.9.2019
esitetyllä tavalla. Ympäristötoimi korostaa sitä, että kunnostus tulee toteuttaa siten,
ettei pilaantumasta jää pysyvää haittaa alueelle tai sen rakennuksille ja niissä
oleskeleville ihmisille. Kunnostuksessa tulee varmistua siitä, ettei maaperään
väliaikaisestikaan jäävät pilaantumat pääse sotkemaan ympäristöään tahi jo
kunnostettuja alueilta.
Muistutus

Muistuttajat toteavat muun muassa, että he haluavat pilaantuneen maaperän
puhdistamisen tapahtuvan kiireellisenä, koska viivyttelyn takia muistuttajat ovat jo
vuoden myöhässä maalämpöhankkeen toteuttamisessa. Ilmasto on kärsinyt
fossiilisten polttoaineiden käytön takia yhä lisää, vaikka ilmastosyistä muistuttajat
haluaisivat pikaisesti luopua öljyn käytöstä ja siirtyä uusiutuvaan energiaan.
Vastine
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on varannut 11.10.2019 Oulun kaupungille
tilaisuuden vastineen antamiseen lausunnosta ja muistutuksesta. Oulun kaupunki on
antanut vastineen 16.10.2019.
Oulun kaupunki toteaa vastineessaan seuraavaa: Kunnostuksen ensimmäisen
vaiheen toimenpiteillä poistetaan sekä pinta-alaltaan että määrällisesti merkittävin
osa tutkimusten perusteella todetuista maaperän haitta-aineista.
Maaperän pilaantuneisuus rajautuu kunnostuksen ensimmäisen vaiheen jälkeen
rakennusten alapuolisiin maa-massoihin ja haitta-aineista tällä hetkellä aiheutuvat
todennäköisimmät riskit sekä vaikutukset naapurikiinteistöille saadaan poistettua.
Esitetyillä pohjaveden jälkitarkkailutoimenpiteillä ja etenkin tarkkailuputken P9
sijoittelulla ja tarkkailulla voidaan seurata, tapahtuuko haitta-aineiden kulkeutumista
pohjaveden mukana rakennuksen ympäristöön. Haitta-aineiden kulkeutuminen
rakennuksen ympäristöön on haitta-aineiden määrä- ja ominaisuustietojen
perusteella ennakkoon arvioituna vähäistä.
Kunnostuksen ensimmäisen vaiheen jäännöspitoisuuksien ja pohjaveden
tarkkailutulosten perusteella arvioidaan tarkemmin rakennuksen alapuolelle
jääneiden haitta-aineiden leviämisen todennäköisyyttä ja esitetään
lupaviranomaiselle jo kunnostusvaiheessa tarvittavia toimenpiteitä, joilla voidaan
estää mahdollinen haitta-aineiden kulkeutuminen rakennuksen ympäristöön.
VIRANOMAISEN RATKAISU
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkastanut Oulun kaupungin ilmoituksen.
Puhdistustyö voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti. Lisäksi puhdistustyössä tulee
ottaa huomioon seuraavat määräykset (1-10):
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Puhdistustavoite
1. Puhdistusmenetelmänä
massanvaihtoa.

voidaan

käyttää

ilmoituksessa

esitettyä

Kohteen maaperä tulee puhdistaa siten, että alueella saavutetaan haitallisten
aineiden osalta seuraavat valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007, PIMA-asetus)
kynnysarvotasot rakennuksen alla sekä pintamaassa (noin 0-0,5 m
syvyydellä) asfaltoitavien alueiden ulkopuolisilla alueilla. Muutoin
asuinkiinteistöjen alueella (asuintontilla) kunnostustavoitteena ovat alemmat
ohjearvotasot ja katualueella ylemmät ohjearvotasot. Haisevat maa-ainekset
tulee poistaa sellaisilta osa-alueilta, josta hajua saattaisi kulkeutua
asuinrakennuksiin. Vesijohtolinjan ympäriltä on poistettava maa-ainekset,
joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvotasot vähintään 1 m
etäisyydelle johtolinjasta, tai muutoin on teknisin toimenpitein varmistuttava,
ettei öljyhiilivedyistä aiheudu haittaa vesijohtovedelle.
Haitta-aine

kynnysarvo
mg/kg

alempi ohjearvo
mg/kg

ylempi ohjearvo
mg/kg

Bensiinijakeet C5-C10

100

500

Keskitisleet C10-C21

300

1000

Raskaat
C21-C40

600

2000

0,2

1

Tolueeni

5

25

Etyylibentseeni

10

50

Ksyleenit

10

50

öljyjakeet

Öljyjakeet C10-C40

300

Bentseeni

0,02

TEX-yhdisteet

1

Jos maaperässä todetaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset
kynnysarvot tai alueen taustapitoisuudet ylittävinä pitoisuuksina muita kuin
edellä esitettyjä haitta-aineita, on maaperän pilaantuneisuus ja
puhdistustarve arvioitava näiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston
asetuksen 214/2007 mukaisesti. Jos kyseiset maa-ainekset kuitenkin
poistetaan alueelta jo määräyksen mukaisten kunnostustavoitteiden
saavuttamiseksi, ei arviointia tarvitse tehdä.
Pohjaveden mahdollinen jatkokunnostustarve ja/tai jatkotarkkailu tulee
arvioida kunnostuksen loppuraportoinnin yhteydessä.
Maaperässä vapaana faasina olevat haitta-aineet tulee poistaa maaperästä.
2. Mikäli kaivutyön kuluessa tehtävät havainnot maaperän tai pohjaveden
pilaantuneisuudesta tai riskeistä poikkeavat olennaisesti kohteen ilmoituksen
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ja
pilaantuneisuustutkimuksen
lähtötiedoista
ja
maaperän
kunnostustavoitteita ei saavuteta tai ilmoituksen mukaiseen pohjaveden
tavoitetasoon päästä, on ilmoituksen tekijän/kunnostuksesta vastaavan tahon
toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle riskinarviointi raja-arvojen
ylittävien jäännöspitoisuuksien mahdollisista vaikutuksista ympäristölle ja
terveydelle sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden ja/tai tarkkailun tarve.
Samoin on toimittava, mikäli tavoitetasoihin ei päästä asuinrakennuksen alla
ja kunnostuksen toista vaihetta ei voida toteuttaa riittävässä laajuudessa.
Riskinarvioinnin tulee olla PIMA-asetuksen sekä Ympäristöhallinnon ohjeen
6/2014 mukainen riskinarviointi.
Riskinarvio ja jatkotoimenpidesuunnitelma on toimitettava PohjoisPohjanmaan
ELY-keskukselle
ja
tiedoksi
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Riskinarvioinnin perusteella ELY-keskus voi
tarvittaessa antaa ohjeita tai määräyksiä jatkotoimenpiteistä.
Jätteiden käsittely, haitta-ainepitoisten maa-aineisten käsittely
3. Kaivettuja, pilaantuneita maa-aineksia tai muuta jätettä ei saa hylätä, eikä
käsitellä
hallitsemattomasti.
Maa-aineksen
haitta-ainepitoisuuden
selvittämiseksi, näytteitä on otettava siten, että eri käsittelypaikkoihin
toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on edustavasti selvitetty.
Pilaantuneet maa-ainekset ja alueelta mahdollisesti kaivutyön aikana esiin
tulevat
jätteet
on
toimitettava
käsiteltäväksi
laitokseen,
jonka
ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa on hyväksytty kyseisen jätteen
vastaanotto. Pilaantuneet maat on pidettävä erillään.
4. Kaivettaessa pilaantunutta maaperää ja kuljetettaessa pilaantuneita maaaineksia on huolehdittava, että maa-aines ei aiheuta ympäristön
pilaantumisen vaaraa. Maa-aineksen pölyäminen on kuormauksessa ja
kuljetuksessa estettävä. Tarvittaessa kuormat on kasteltava tai peitettävä
kuormapeitteillä. Pilaantuneen maa-aineksen haltijan velvollisuus on laatia
siirtoasiakirja, joka kulkee jätteen siirron mukana ja luovutetaan jätteen
vastaanottajalle. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä
allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös 3 vuoden ajan
allekirjoituksesta.
Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle
toiminnanharjoittajalle.
5. Jos kaivutyön yhteydessä joudutaan poistamaan alemman ohjearvotason
alittavia maa-aineksia, voidaan niitä hyödyntää kohteen kaivantojen
täytöissä, huomioiden eri osa-alueiden määräyksen 1 mukaiset
kunnostustavoitteet. Hyötykäytetyistä maa-aineksista ei saa aiheutua vaaraa
tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Mahdollisten hyötykäytettyjen haittaainepitoisten maa-aineisten haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat on
dokumentoitava ja esitettävä loppuraportissa.
Mikäli kaivettuja haitta-ainepitoisia maa-aineksia joudutaan pakottavasta
syystä varastoimaan kunnostustyömaalla, on välivarastoinnin oltava
mahdollisimman lyhytaikaista ja se on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu
maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-
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aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä, haittaainepitoisten suoto-/valumavesien muodostumista tai muuta terveys- tai
ympäristöhaittaa. Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä
alueella, on alueen maaperän pintakerroksen haitta-ainepitoisuus tarvittaessa
selvitettävä välivarastoinnin päätyttyä.
Kunnostuksen valvonta ja tiedottaminen
6. Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys
pilaantuneen maaperän kunnostukseen, näytteenottoon ja kunnostustöiden
valvontaan. Valvojan yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista
Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselle
sekä
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tulee laatia kunnostustyöstä
pöytäkirja/työmaapäiväkirja. Pöytäkirja on säilytettävä vähintään viiden
vuoden ajan ja se on pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle.
7. Määräyksen 1 tarkoittamat puhdistustasot on varmennettava riittävillä kenttäja laboratorionäytteillä. Kenttätestien tulosten varmistamiseksi tulee riittävä
määrä jäännöspitoisuusnäytteistä analysoida laboratoriossa. Analysoinnin
tulee tapahtua akkreditoidussa laboratoriossa.
8. Kunnostuksen alkamisesta on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen töiden
aloittamista
Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselle,
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarvittaessa myös häiriintyville kohteille.
Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista (esimerkiksi
kunnostustyön suunnitelmasta poikkeaminen) ja päästöistä on viipymättä
ilmoitettava
Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselle
ja
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on viipymättä
ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen tai sen vaaran ehkäisemiseksi
tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman
vähäiseksi. Jos poikkeuksellisesta tilanteesta voi aiheutua välitön
onnettomuusriski, tapauksesta on ilmoitettava viivytyksettä myös alueelliselle
pelastuslaitokselle.
9. Mikäli maaperän tai pohjaveden pilaantuminen jatkuu naapurikiinteistön
alueelle, on siitä ilmoitettava kyseisen kiinteistön omistajalle/haltijalle sekä
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.
Tarkkailu ja raportointi
10. Pohjaveden laatua on tarkkailtava kunnostuksen jälkeen ilmoituksessa
esitetyn jälkitarkkailusuunnitelman mukaisesti kolmesta pohjavesiputkesta,
joista analysoitava vähintään öljyhiilivedyt ja BTEX-yhdisteet. Tarkkailu on
toteutettava jo ensimmäisen kunnostusvaiheen jälkeen, mikäli toisen vaiheen
kunnostukseen ei siirrytä miltei heti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi
tarvittaessa määrätä tarkkailun jatkamisesta ja muutoksista sekä
suojapumppauksen jatkamisesta.
11. Kaivantoihin työn aikana mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee
tutkia ja tarvittaessa toimittaa käsiteltäväksi luvan omaavaan laitokseen tai
käsitellä
muulla
valvontaviranomaisen
hyväksymällä
tavalla.
Jätevesiviemäriin johdettaessa tulee asia sopia viemärilaitoksen kanssa.
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12. Kunnostustyöstä on laadittava loppuraportti, joka on toimitettava PohjoisPohjanmaan ELY-keskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
viimeistään
kolmen
kuukauden
kuluessa
töiden
suorittamisesta.
Loppuraportti tulee laatia Ympäristöopas 2010, Pilaantuneen maa-alueen
kunnostuksen loppuraportti-ohjeen mukaisesti.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Yleiset perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden
puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun
maa-aineksen hyödyntäminen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla
käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle,
jos puhdistaminen ei 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.
Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset pilaantuneen alueen
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä sekä
tarkkailusta. Pilaantuneen alueen puhdistamisen on katettava toimet, jotka ovat
tarpeen pilaavien aineiden poistamiseksi, vähentämiseksi, leviämisen estämiseksi ja
hallitsemiseksi.
Vastaukset lausunnossa ja muistutuksessa esitettyihin vaatimuksiin
Lausunnoissa ja muistutuksessa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon annetuissa
määräyksissä ja määräysten perusteluissa
Perustelut puhdistamista koskeville määräyksille
Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnista (214/2007) säädetään maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten
aineiden kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot, joita käytetään
apuna maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden
tai useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on maaperän
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää pidetään yleensä
pilaantuneena, jollei arvioinnista muuta johdu: 1) alueella, jota käytetään teollisuus-,
varasto- tai liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena, jos yhden tai
useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon; 2) muulla kuin 1
kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää
säädetyn alemman ohjearvon.
Puhdistamisesta vastaava taho on ilmoituksessa esittänyt tavoitetasot
kunnostettavan kohteen eri osa-alueille ja ilmoittanut lisäksi vesijohdon
vaihtamisesta diffuusiosuojattuun. Lisäksi pohjaveden suojapumppausta on
ilmoitettu jatkettavan, kunnes on päästy ilmoituksessa esitettyyn tavoitetasoon.
Ilmoituksessa esitetty puhdistamisen tavoite ja menetelmä on hyväksytty. Haittaaineille haisevat maa-ainekset on velvoitettu poistamaan rakennuksen
läheisyydestä, ettei niistä myöhemmin aiheudu haju- ja sisäilmahaittoja. (Määräys 1.)
Mikäli kohteessa ei päästä kunnostustavoitteeseen voi Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus hyväksyä perustellusta pyynnöstä poikkeamisen kunnostustavoitteesta.
Päätöksestä poikkeamisen edellytyksenä on että, riskinarvioinnin ja mahdollisen
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jatkotoimenpidesuunnitelman perusteella voidaan luotettavasti osoittaa, että
kohdealueeseen jääneistä haitta-aineista ei pitkänkään ajan kuluessa aiheudu
vaaraa tai haittaa ympäristölle ja/tai terveydelle eikä haitta-aineiden leviämistä pääse
tapahtumaan. (Määräys 2.)
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnoissa sovelletaan
varovaisuus- ja huolellisuusperiaatetta. Jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään
jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa, kuin se on terveydelle tai
ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi taikka jätehuollon
asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti
mahdollista. Pilaantumisen ehkäisemiseksi on perusteltua viedä poistettavat maaainekset ja alueelta mahdollisesti kaivutyön aikana esiin tulevat jätteet sellaiseen
käsittelypaikkaan, jolla on lainvoimainen ympäristölupa ottaa vastaan ja käsitellä
kyseisiä jätteitä. (Määräys 3.)
Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelystä, välivarastoinnista, kuormauksesta ja
kuljetuksesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa.
Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm.
pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjavelvollisuutta sovellettaessa maa-ainesjäte voidaan
katsoa pilaantuneeksi yleensä silloin, kun sen haitta-ainepitoisuudet ylittävät PIMAasetuksen mukaisen alemman ohjearvon. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja
seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä,
alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätelain 29 §:n
mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle.
(Määräys 4.)
Kestävän kunnostuksen periaatteet huomioiden, kunnostusalueella kaivannoissa
voidaan käyttää määräyksen mukaisia haitta-ainepitoisia maa-aineksia, lukuun
ottamatta rakennuksen alle, rakennuksen tai vesijohdon ympärille tai pintamaahan.
Dokumentointia on edellytetty valvonnallisista syistä.
Mikäli pilaantuneita massoja joudutaan välivarastoimaan alueella, lisäpilaantumisen
estämiseksi varastointiajan tulee olla lyhyt ja maaperän pilaantumattomuus
varastoinnin jälkeen on syytä varmistaa. Tarvittaessa pilaantuneiden massojen
peittämisellä estetään lisäpilaantuminen kiinteistöllä. (Määräys 5.)
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
tiedonkulku työn aikana on sujuvaa. Määräyksessä mainittujen tietojen
dokumentointi on tarpeen kunnostustyön asianmukaisen toteutumisen, valvonnan ja
tiedonkulun vuoksi. (Määräys 6.)
Massanvaihdon yhteydessä maaperän pilaantuneisuutta on seurattava kenttätestein
mahdollisen pilaantuneisuuden rajaamiseksi. Alueen rajaus on varmistettava
laboratorioanalyyseillä.
Laboratorioanalyyseillä
tarkistetaan
kenttämittausten
oikeellisuus ja varmennetaan kunnostustavoitteiden toteutuminen. (Määräys 7.)
Valvonnan ja tiedonsaannin kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille sekä
alueen omistajalle ja naapureille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta
ajankohdasta ennen töiden aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on
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määrätty
toiminnan
valvontaa
varten.
Määräys
pilaantumisen
torjuntavelvollisuudesta on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja
haittojen minimoimiseksi. (Määräys 8.)
Pilaantuneen alueen mahdollisesta jatkumisesta naapurikiinteistöille on edellytetty
ilmoitettavaksi, jotta voidaan sopia tarvittavista jatkotoimenpiteistä. (Määräys 9.)
Pohjaveden haitta-aineiden pitoisuudet tulee havainnoida kunnostuksen jälkeen,
jotta saadaan tietoa ilmoituksen mukaisiin tavoitetasoihin pääsyistä ja voidaan
arvioida jatkotoimenpiteiden, kuten suojapumppauksen jatkamisen, ja tarkkailun
tarve. Tarvittaessa suojapumppauksella pystytään estämään öljyisen pohjaveden
leviäminen. Mainittu tarkkailu on toteutettava jo ensimmäisen kunnostusvaiheen
jälkeen, mikäli mahdollinen toisen vaiheen kunnostus viivästyy. (Määräys 10.)
Haitta-aineita mahdollisesti sisältävien vesien tutkimisesta on tarpeen antaa
määräyksiä, jotta pilaantunut vesi käsitellään asianmukaisesti ja pilaantuneisuuden
laajuudesta saadaan käsitys. (Määräys 11.)
Loppuraportin perusteella arvioidaan kunnostuksen lopputuloksen hyväksyttävyys
sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet sekä jälkiseurantatarve. (Määräys 12.)
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6 §, 7 §, 14 §, 16 §, 17 §, 23 §, 84 §, 85 §,
133 §, 134 §, 135 §, 136 §, 139 §, 190 §, 191 §, 200 §, 205 §, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 24 §, 25 § 26 §
Jätelaki (646/2011) 5 §, 6 §, 8 §, 12 §, 13 §, 15 §, 16 §, 28 §, 29 §, 31 §, 94 §, 118 §,
119 §, 121 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 11 §, 24 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnista (214/2007, PIMA-asetus)
MAKSU JA SEN PERUSTELUT, VALVONNAN MAKSULLISUUS
Maksu 1045 €
Maksu määräytyy VNa 1372/2018 (Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020) mukaisesti.
Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen
käsittelyyn kului 19 tuntia.
Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen
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noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston
asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen
sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020
(1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut (sähköinen)
Jäljennös maksutta:
Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköinen)
Geobotnia Oy (sähköinen)
Suomen ympäristökeskus (sähköinen)
Ilmoitus päätöksen antamisesta:
Ilmoituksesta tiedon saaneet (rajanaapurit)
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa tästä
päätöksestä kuuluttamalla Oulun kaupungin ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain
(527/2014) 85 § mukaisesti.
MAAPERÄN TILAN TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kunnostuskohteen tiedot on päivitetty ilmoituksessa ja sen liitteessä esitettyjen
tietojen pohjalta Maaperän tilan tietojärjestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 18.11.2019. Valitusoikeus
päätöksestä on YSL 191 §:n mukaan asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai
säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka
asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla,
jonka
alueella
toiminnan
ympäristövaikutukset
ilmenevät,
valtion
valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella ja asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
HYVÄKSYNTÄ
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja Maria
Säkkinen ja ratkaissut ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Juhani Kaakinen.

Liitteet
1. Asiakirjan sähköinen hyväksymismerkintä
2. Kohdekartta tutkimustuloksineen
3. Valitusosoitus
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LIITE 3 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.

Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta; sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti
Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja
ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi
toimittaa perille henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Sen voi omalla vastuulla
lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta
valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo 16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallintooikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 260 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa
maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
telekopio:
sähköposti:

Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
PL 204, 65101 VAASA
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi

puhelin:
aukioloaika:

029 56 42611
8.00 - 16.15

