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PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Sijainti
Osoite

Kuloharju, Posion kunta
Taivalkoskentie 305, 97960 Posio

Kiinteistötunnus

614-407-120-4

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydes
sä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitetta
vaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäris
tönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 29.5.2019.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Kiinteistö sijaitsee Itä-Lapin maakuntakaavassa keskuskyläksi (at) osoitetulla alueella.
Keskuskylän ympärillä on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Kaavoitukseen ei
ole suunnitteilla muutosta.
Kiinteistö rajautuu pohjoisessa asuinkiinteistöön, idässä ja etelässä metsämaahan ja
lännessä tiealueeseen (Taivalkoskentie).
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ILMOITETTU TOIMINTA
Kohteessa on toiminut kyläkauppa, jonka yhteydessä on harjoitettu polttoaineiden
jakelutoimintaa vuosina 1950-1965. Lisäksi kohteessa on ollut polttoaineen jakelua
lyhyen aikaa 1990-luvulla. Polttoaineen jakelu on tapahtunut kolmesta maanpäällisestä
säiliöstä, joista on myyty bensiiniä, dieseliä ja polttoöljyä. Säiliöt ja jakelutoiminta ovat
ensin sijainneet Taivalkoskentien varressa kiinteistön luoteisosassa ulottuen osittain
myös viereiselle tiealueelle (RN:o 614-895-2-3) ja myöhemmin pihatien laidassa kun
teistön pohjoisosassa. Kohteessa ei ole ollut autojen pesu- tai huoltotoimintaa. Kim
teistön rakennuksessa ei ole ollut öljylämmitystä. Ei ole tiedossa, että kohteessa olisi
sattunut öljyvahinkoja, tai että kiinteistöllä olisi harjoitettu muuta maaperää pilaavaa
toimintaa. Kiinteistöllä ei ole tehty aikaisemmin maaperän kunnostustoimenpiteitä.
Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1948 rakennettu kellarillinen asuinrakennus sekä navetta,
varastorakennukset ja saunarakennus. Kiinteistö on tällä hetkellä vapaa-ajan käytössä.
Kiinteistöllä on rengaskaivo, josta menee vesijohto asuinrakennukseen.
Taivalkoskentien länsipuolella sijaitsee vesijohto. Soneran kaapeli sijaitsee tutkimusalueella Taivalkoskentien itäpuolella.
Kohde kuuluu öljysuojarahaston hallinnoimaan JASKA-hankkeeseen (JASKA-kohde
numero 97960-1-80121), jonka toteuttamisesta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus (31.12.
2018 saakka Öljyalan Palvelukeskus Oy).
Pöyry Finland Oy on tehnyt kohteessa maaperän pilaantuneisuuden perustutkimuk
seen liittyvät maastotyöt 12.6.2017 ja tutkimuksista on laadittu Maaperän ja pohjave
den pilaantuneisuuden perustutkimusraportti (101006756-002) 4.7.2017. Tutkimuksis
sa entisellä säiliö- ja jakelualueella kiinteistön luoteis- ja pohjoisosissa todettiin keski
raskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, jotka aiheuttavat maaperän luokittelun pilaantu
neeksi. Lapin ELY-keskus on antanut lausunnon (LAPELY/3969/2016) maaperän
pilaantuneisuuden puhdistamisen tarpeellisuudesta ympäristönsuojelun kannalta 19.9.
2017. Öljysuojarahasto on hyväksynyt kohteen kunnostuksen rahoituksen. Ramboll
Finland Oy on laatinut Pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelman perustutkimusraportin pohjalta 20.5.201 9.
Maaperä-, pohjavesi- ja pintavesitiedot
Kiinteistö on osittain hiekka/soraa tai hoidettua nurmea ja osin luonnontilassa (heinä,
metsämaa). Tutkimusalueella pintamaa oli humusta tai hienoa hiekkaa 0,1-0,4 metrin
syvyydelle. Pintamaan alapuolella on hienoa hiekkaa kairaussyvyyteen 9,5 metriin
saakka. Tutkimuksissa ei tavoitettu kallionpintaa.
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Kokkoperänkangas
(12614110, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue) sijaitsee kohteesta noin 540
metrin etäisyydellä pohjoisessa. Kiinteistön pohjavesi oli putkessa PVPJ -7,00 metrin
syvyydellä maanpinnasta (12.6.2017). Pohjavedenvirtaussuunta on karttatarkastelun
perusteella kohteesta koilliseen.
Kiinteistön talousvesi otetaan rengaskaivosta, josta menee vesijohto asuinrakennuk
seen. Naapureiden lähimmät kaivot ovat noin 200 metrin päässä. Kiinteistöllä syntyvät
jätevedet ohjataan saostuskaivojen kautta maastoon asuinrakennuksen kaakkoispuo
lelle.
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Kohdetta lähimmät pintavesistöt sijaitsevat kohteesta noin 125 metriä itään (Lipeäjärvi)
ja 160 metriä pohjoiseen (Kulojärvi). Tutkimusalueella sadevedet imeytyvät maape
rään.

HAITTA-AINETUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
Maaperänäyfteet
Kohteen maaperätutkimuksissa 12.6.2017 tehtiin maanäytteenotto monitoimikairalla
auger-tekniikalla yhteensä 12 näytepisteestä. Näytteet otettiin 0,5-1,0 metrin kerros
paksuutta edustavina näytteinä. Näytteenotto ulotettiin enimmillään noin 7 metrin sy
vyyteen. Näytepisteet sijoitettiin tiedossa olleille entisille säiliö- ja jakelualueille.
Kaikista maanäytteistä tehtiin näytteenoton yhteydessä maalajia ja mahdollista haittaaineiden esiintymistä koskevat aistinvaraiset havainnot. 16 näytteestä määritettiin hiili
vetyjen kokonaispitoisuus PetroFLAG-kenttäanalyysein. Yksi näyte (NP3 1,5-2,0 m)
jaettiin homogenisoinnin jälkeen kahteen osanäytteeseen, joista molemmista määritet
tim hiilivetypitoisuus PetroFLAG-testillä riittävän homogenisoinnin todentamiseksi.
Kenttähavaintojen ja -analyysien perusteella valittiin kolme (3) maanäytettä, joista ana
lysoitiin laboratoriossa kevyiden (C5-C10), keskiraskaiden (>C10-C21) ja raskaiden (>C21C40) öljyhiilivetyjakeiden sekä BTEX-yhdisteiden, MTBE:n ja TAME:n pitoisuudet. Li
säksi laboratorionäytteistä määritettiin 1 ,2-dikloorietaanin (1 ,2-DCA) ja 1 ,2-dibromietaanin (1 ,2-EDB) pitoisuudet, koska etaaneja on käytetty lisäaineina lyijyllisessä bensiinis
sä. Näytteestä NP5 (0-0,5 m) tehtiin öljyhiilivetyjen fraktiointi alifaattisiin ja aromaattisiin
jakeisi i n.
Tutki mustulokset
PetroFLAG-kenttäanalyysein suurin kokonaishiilivetypitoisuus (2 742 mg/kg) todettiin
näytteessä NP9 (0,5-1 ,0 m). Samasta näytteestä tehdyssä varmentavassa laboratorio
analyysissä todettiin keskiraskaiden öljyjakeiden (>C10-C21) pitoisuus 3 700 mglkg, ras
kaiden öljyhiilivetyjakeiden (>C21-C40) pitoisuus 410 mg/kg, sekä öljyhiilivetyjakeiden
summapitoisuus (>C10-C40) 4 100 mglkg. Muiden hiilivety-yhdisteiden pitoisuudet alitti
vat em. näytteessä analyysimenetelmän määritysrajat.
Näytteessä NP5 (0-0,5 m) todettiin PetroFLAG-kenttäanalyysissa 2 663 mglkg koko
naishiilivetypitoisuus. Näytteestä tehdyssä varmentavassa laboratorioanalyysissä to
dettiin keskiraskaiden öljyjakeiden (>C10-C21) pitoisuus 3 500 mg/kg, raskaiden öljyhiili
vetyjakeiden (>C21-C40) pitoisuus 580 mg/kg, sekä öljyhiilivetyjakeiden summapitoisuus
(>C10-C40) 4 100 mglkg. Muiden yhdisteiden pitoisuudet näytteessä alittivat analyysimenetelmän määritysrajat.
Näyfteessä NP5 (2,0-3,0 m) todettiin PetroFLAG-kenttäanalyysissä korkea kokonais
hiilivetypitoisuus (2 525 mglkg). Myös näytteen NP9 (1,5-2,0 m) kenttäanalyysitulos on
kohonnut (539 mg/kg). Näytteiden kokonaishiilivetypitoisuuksia ei ole varmennettu
laboratoriossa.
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Taulukko 1. Maanäytteiden kenttämittaus- ja laboratorioanalyysitulokset.
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Näytteelle NP5 (0-0,5 m) tehtiin laboratoriossa öljyhiilivetyjen fraktiointi aromaattisiin ja
alifaattisiin jakeisiin. Näytteissä todetut hiilivedyt ovat fraktioinnin perusteella pääosin
alifaattisia jakeita, suurimpien pitoisuuksien keskittyen alifaattisiin fraktioihin >C12-C16 ja
>C6-C35. Vähäisempinä pitoisuuksina näytteessä esiintyy myös aromaattisia jakeita
>C16-C21 ja >C2C35.
Taulukko 2. Maanäytteen NP5 (0-0,5 m) fraktiointitulos.
Alifaattiset
hiilivetyfraktiot
...

C5-C6
>C6-C8

>C8•C10
>C10-C12
>C12-C16
>C16-C35
yhteensä C5-C35

Pitoisuus (mglkg)
<5
<5

<5
76
1 600
2 200
3 876

Aromaattiset
hiilivetyfraktiot
>C8-C10

>C10-C12
>C12-C16
>C16-C21
>C21-C35
yhteensä >C8-C35

Pftoisuus (mg/kg)

<5

<10
43
310
150
503

Näyte NP3 (1,5-2,0 m) jaettiin homogenisoinnin jälkeen kahteen osanäytteeseen (ns.
jaettu näyte). Jaetun näytteen PetroFLAG-analyysien tulokset (94 ja 101 mg/kg) olivat
lähellä toisiaan. Näytteiden riittävä homogenisointi tukee kohteen maaperän pilaan
tuneisuuden luotettavaa arviointia.

Pohjaves inäytteet
Kohteesta otettiin vesinäytteet kiinteistön rengaskaivosta (VN1) ja näytepisteeseen Ni
asennetusta pohjavesiputkesta PVP1 (VN2). Vesinäytteille tehtiin vastaavien yhdistei
den laboratorioanalyysit kuin maanäytteille.
Näytteissä ei todettu mitään tutkituista haitta-aineista määritysrajan ylittävinä pitoisuuk
sina.
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Haitta-ainepitoisuuksien vertailu
Maaperä
Laboratorionäytteissä NP5 (0-0,5 m) ja NP9 (0,5-1,0 m) ylittyy valtioneuvoston maa
perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (VNa
214/2007) mukainen keskiraskaiden öljyhiilivetyjakeiden (>C10-C21) ylempi ohjearvo.
Näytteissä ylittyy myös raskaiden öljyhiilivetyjakeiden (>C21-C40) sekä öljyhiilivetyjakei
den summapitoisuuden (>C10-C40) kynnysarvot. Näytteestä NP5 (0-0,5 m) tehdyn
fraktioinnin perusteella hiilivedyt ovat valtaosin alifaattisia jakeita >C12-C35, jotka ovat
maaperäolosuhteissa veteen niukkaliukoisia ja K arvon mukaan kulkeutumattomia,
mutta ovat jossain määrin haihtuvia.
Muiden haitta-aineiden osalta edellä mainituissa näytteissä, ja muissa laboratoriossa
analysoiduissa näytteissä kaikkien analysoitujen öljyhiilivetyjen osalta, pitoisuudet alitti
vat VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot ja aiemmat ohjearvot.
Lisäksi PetroFLAG-kenttäanalyyseissä näytteestä NP5 (2,0-3,0 m) saatiin kokonaishiili
vetypitoisuudeksi 2 525 mg/kg ja näytteestä NP9 (1,5-2,0 m) 539 mg/kg, mitkä ylittävät
VNa 214/2007 mukaisen öljyhiilivetyjen summapitoisuuden (>C10-C40) kynnysarvon.
Haitta-aineiden kokonaismäärät
Maaperän pilaantuneisuus
Tutkimuksessa entisellä säiliö- ja jakelualueella todettiin kahdessa näytepisteessä
alemman ohjearvon ylittäviä keskiraskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, mitkä aiheutta
vat maaperän luokittelun pilaantuneeksi. Pilaantuneisuutta todettiin näytepisteiden NP5
ja NP9 alueella 0-1 ,0 metrin syvyydellä sijaitsevassa maakerroksessa. Lisäksi kenttä
mittauksissa todettiin pilaantumaan viittaavia pitoisuuksia samoissa näytepisteissä sy
vyyksillä 1,5-3,0 metriä.
Öljyhiilivedyillä pilaantuneen (pitoisuudet yli VNa 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon) alueen pinta-alaksi arvioidaan noin 90 m2, jossa pilaantuneeksi luokiteitavia
maa-aineksia arvioidaan olevan noin 170 m3krt (noin 255 tonnia). Pilaantuneissa maa
aineksissa arvioidaan yhteensä olevan noin 700 kg öljyä (keskitisleitä ja raskaita öljy
jakeita), kun laskentaperusteena käytetään öljyhiilivetyjen arvioitua keskipitoisuutta
(3 000 mg/kg) ja muuntokerrointa 1,5 (m3itd -> t).
Pohjaveden pilaantuneisuus
Tutkituissa vesinäytteissä kaikkien analysoitujen öljyhiilivetyjen pitoisuudet alittivat ana
lyysien määritysrajat, eikä pohjavesi siten ole laadultaan heikentynyttä.
KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET
Riskinarvio
Entiseliä säiliö- ja jakelualueella, tehtyjen tutkimusten perusteella, todettiin sellaisia
keskiraskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, jotka aiheuttavat maaperän luokittelun
pilaantuneeksi.
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Kohdekohtaisen VNa 214/2007 mukaisen riskitarkastelun perusteella kohteessa on
olemassa matala riski haitta-aineille altistumiselle suoran ihokosketuksen tai suun kaut
ta, erityisesti mikäli pilaantuneella alueella on leikkiviä lapsia tai siellä suoritetaan
kaivutöitä. Pilaantuneisuus sijaitsee pintamaasta alkaen arviolta kolmen metrin syvyy
teen ja havaitut haitta-aineet ovat haihtuvia tai kohtalaisesti haihtuvia. Lisäksi on ole
massa matala riski haitta-aineiden leviämiselle ympäristöön vajovesien mukana ja
kalliorakoruhjeiden kautta vastoin maan pinnan viettosuuntiakin. Leviämisriskin arvioi
daan kuitenkin olevan merkityksetön.
On myös huomioitava, että mahdolliset pilaantuneella alueella suoriteifavat kaivutyöt
(pois lukien pilaantuneen maan kunnostustyö) saattavat aiheuttaa pilaantuneen maaaineksen leviämistä ympäristöön. Mikäli pilaantuneella alueella tehdään maanraken
nus- tai muita kaivutöitä, vaatii äljyisten maiden käsittely ympäristönsuojelulain mukai
sia toimenpiteitä.
Öljyalan Palvelukeskus Oy:n vuonna 2002 laatiman oppaan “Öljyllä pilaantuneen maaalueen kunnostaminen” mukainen riskiluokitus kohteelle on riskiluokka 2 (Maaperä tun
tuvasti pilaantunut). Riskiluokituksen perusteena ovat kohteen maaperässä todeifujen
öljyhiilivetyjen korkeat pitoisuudet ja niiden vaikutukset kiinteistön normaaliin käyttöön.
Kohteen riskitarkasteluun riittää kohteelle tehty perusarvio, eikä tarkennetulle lasken
nalliselle riskinarvioinnille ole suunnitelmavaiheessa tarvetta. Riskitarkastelun perus
teella VNa 214/2007 mukaisten ohjearvojen käytölle kunnostuksen viitearvoina ei ole
esteitä.
Kunnostustarve
Tutkimusten perusteella kohteen maaperässä on keskiraskailla öljyhiilivetyjakeilla pi
laantuneita maa-aineksia arviolta 0-3 metrin syvyydellä maan pinnasta, jolloin haitta
aineille on mahdollista altistua esim. lasten leikeissä. Havaitut haitta-aineet ovat haih
tuvia tai kohtalaisen haihtuvia.
Leviämisriskin sekä pilaantuneisuudesta johtuvan kohteen maankäytön sekä maaperän
käsittelyn rajoituksen poistamiseksi kohteen maaperä esitetään kunnostettavaksi, vaik
ka kohteessa ei voida osoittaa olevan pilaantuneisuudesta johtuvaa välitöntä terveyshaittaa.
Kun nostustavoitteet
Maaperän kunnostuksen tavoitteena on alentaa maaperän haitta-ainepitoisuuksia si
ten, että päättyneestä polttoaineen jakelutoiminnasta aiheutuneesta maaperän pilaan
tuneisuudesta johtuvia ympäristö- tai terveyshaittoja ei kunnostustyön jälkeen esiinny.
Samalla poistetaan vaara haitta-aineiden leviämiselle kauemmas ympäristöön sekä
mahdollistetaan haitta-aineiden osalta rajoituksettomien kaivutöiden toteuttaminen koh
teessa. Kohde esitetään kunnostettavaksi VNa:n 214/2007 mukaisiin haitta-ainepitoi
suuksien alempiin ohjearvoihin, koska kohdekiinteistö on asuinkäytössä. Kohteessa ei
ole ohjearvojen käyttöä koskevia rajoitteita ja aiemmat ohjearvot soveltuvat kohteessa
pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen alustavaan arviointiin. Esitetyn riskitarkastelun
perusteella alempia ohjearvoja voidaan soveltaa myös kohteen maaperän kunnostuk
sen tavoitetasona. Lisäksi koska kyseessä on vapaa-ajan asuntona toimiva asuinkiin
teistö, pintamaan käyttörajoituksen poistamiseksi sovelletaan yhden (1) metrin syvyy
teen saakka kunnostustavoitteena VNa: n 214/2007 mukaisia kynnysarvoja.
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Mikäli kunnostustoimenpiteiden yhteydessä haitta-aineiden todetaan ulottuvan vierei
selle tiealueelle (Taivalkoskentie), ei alueelle esitetä varsinaisia kunnostustavoitteita,
koska tiealueen osalta kunnostukselle ei arvioida olevan riskiperustaista kunnostus
tarvetta, eikä kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia sisältävän maan poistamista tiealueelta voida koko laajuudessa kohtuudella toteuttaa. Tiealueelta esitetään poistetta
vaksi kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia sisältävä maa siinä laajuudessa kuin se kai
vannon vaatiman luiskauksen mukana tulee kaivetuksi.
Tutkimuksen perusteella maaperän kunnostuksen toteuttaminen em. tavoitetasoihin on
teknisesti suhteellisen helppoa, eivätkä kunnostuskustannukset ole kohtuuttomat. Tällä
perusteella kohdekohtaisen, VNa: n ohjearvoista poikkeavan kunnostustavoitteen mää
rittäminen ei ole tarpeellista. Kuitenkin mikäli numeerisiin pitoisuuksiin ei joltakin osin
kohtuudella päästä, tarkastellaan jatkotoimenpiteitä erikseen laadittavan tarkennetun
riskiarvion perusteella.
Kunnostustoimenpiteitä ei uloteta tiealueelle, ellei mahdollisesta työn aikana havaitta
vasta tiealueelle ulottuvasta pilaantuneisuudesta erikseen laadittava riskinarvio sitä
edellytä. Perustutkimuksen perusteella haitta-aineiden ei kuitenkaan arvioida levinneen
tiealueelle.
Maaperään jäävät haitta-aineet
Kunnostustavoitteen mukaan alueelle ei jää maa-ainesta, josta aiheutuisi ympäristö- tai
terveyshaittaa. Mikäli em. numeeriseen tavoitteeseen ei valitulla kunnostusmenetel
mällä päästä, tarkastellaan jatkotoimenpiteiden tarvetta erikseen laadittavan riskin
arvioinnin perusteella.
Käyttörajoitteet
Kunnostuksen jälkeen päättynyt polttoaineenjakelu ei aiheuta tajoitteita kohteen asuin
käyttöön. Mikäli maaperään jää maa-aineksia, joiden pitoisuus ylittää VNa:n (214/2007)
mukaisen kynnysarvon tai alueellisen taustapitoisuuden, maan maa-ainesten käytölle
jää käyttörajoite, jolloin maa-ainesta ei saa sijoittaa kohteen ulkopuolelle. Lopullisen
päätöksen käyttörajoitteista tekee loppuraportin hyväksymisen yhteydessä asiaa käsit
televä viranomainen.
Mikäli kohdekiinteistön maaperä saadaan kunnostettua kunnostuksen numeeriseen
tavoitetasoon (alle VNa 214/2007 mukaiset aiemmat ohjearvotasot) tai kunnostuksen
jälkeisellä tarkennetulla riskinarviolla todetaan kohteen ympäristö- ja terveyshaitat saa
dun poistettua hyväksyttävälle tasolle, poistuu kohteen nykyiselle maankäytölle asete
tut käyttörajoitteet. Haitta-ainepitoisuuksista mahdollisesti aiheutuvat maa-ainesten
käyttörajoitukset arvioidaan kunnostustyön lopuksi laadittavan loppuraportin yhteydes
sä.
KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Kohteen erityispiirteet
Pilaantuneella alueella tai sen välittömässä läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevat kun
nallistekniset rakenteet ja kaapeiit tulee huomioida työn toteutuksessa. Urakoitsijalle
kuuluu (sisältyen urakkahintaan) tarvittavat kunnailistekniikan tuennat, mikäli kaivu
joudutaan ulottamaan kunnallistekniikan välittömään läheisyyteen tai niiden alueelle.
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Kaivu kunnallisteknisten rakenteiden läheisyydessä suoritetaan tarvittaessa lyhyissä
kaistoissa välillä täyttäen, jotta sortumia ei synny.
Maaperän koostumuksen vuoksi suunnitellun kaivannon luiskat tulevat todennäköisesti
ulottumaan naapurikiinteistölle 614-407-4-28 ja tiealueelle 614-895-2-3.
Kunnostusmenetelmän valinta
Koska pilaantuneisuus on melko pienialainen ja ulottuu arviolta noin 3 metrin syvyy
teen, pilaantuneet maat on järkevintä poistaa massanvaihdolla.
Mikäli edellä esitetyn lisäksi tarvitaan täydentäviä kunnostusmenetelmiä tai urakkatar
jouspyyntövaiheessa päädytään johonkin muuhun vaihtoehtoiseen kunnostusmenetel
mään, esitetään siitä/niistä erillinen suunnitelma hyväksyttäväksi ELY-keskukselle.
Työjärjestys
Esitetty kunnostusmenetelmä perustuu kohteen kunnostamiseen massanvaihdolla.
Pilaantumattomat pintamaat läjitetään omalle kasalle ja ne hyödynnetään myöhemmin
kaivualueen entisöinnissä.
Kunnostettava alue on entisellä jakelu- ja säiliöalueella yhteensä noin 90 m2:n laajui
nen. Kaivusyvyys on entisellä säiliö- ja jakelualueella enimmillään arviolta 3,5 metriä.
Kaivettavan maa-aineksen määrä on arviolta 200 m3ktr (260 m3itd), josta pilaantuneen
maa-aineksen määrä on noin 130 m3ktr (170 m3itd). Pilaantuneet maat pyritään lastaa
maan suoraan auton lavalle ilman välivarastointia.
Kun valvoja on todennut ja ympäristöviranomainen hyväksynyt massan poiston riittä
vyyden, täytetään kaivannot muualta tuotavilla pilaantumattomilla massoilla ja kunnos
tustavoitteen alittavilla kaivumassoilla.
Kunnostus sisältää pääkohdittain seuraavat toimenpiteet:
O
Jakelualueen pilaantunut maa-aines kaivetaan, lastataan ja kuljetetaan luvanvarai
seen vastaanottopaikkaan.
O
Kaivanto täytetään pilaantumattomilla ja routimattomilla maa-aineksilla ja kunnos
tustavoitteen alittavilla tiivistämiskelpoisilla kaivumailla.
O
Kaivualue ja muut työalueet viimeistellään kunnostusta edeltänyttä tilaa vastaa
viksi.
O
Massanvaihdolla poistettava pilaantunut maa-aines toimitetaan käsiteltäväksi ja
loppusijoittavaksi laitokseen tai jäteasemalle, jolla on lupa vastaanottaa pilaantu
neita maamassoja. Maa-aines voidaan myös vaihtoehtoisesti välivarastoida hyväk
sytylle alueelle ja käsitellä myöhemmin hyväksyttävällä menetelmällä tai laitteis
tolla.
Kuljetuskaluston reitit suunnitellaan niin, etteivät haitta-aineet leviä kunnostustyömaan
ulkopuolelle. Tarvittaessa autojen ajoreitille levitetään pilaantumatonta kantavaa maa
ainesta. Kaivannot täytetään pilaantumattomilla muualta tuoduilla tai kohteesta kai
vetuilla alle haitta-ainepitoisuuksien tavoitetason olevilla maa-aineksilla. Kaivantoon
ajettava täytemaa tiivistetään riittävän ohuina kerroksina huomioiden käytettävä tiivis
tyskalusto.
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Urakoitsija järjestää toiminnot ja työtavat niin, että maa-ainesten siirto on mahdolli
simman vähäistä, kuitenkin huomioiden valvojan tekemät mittaukset ja jaottelut pilaan
tumattomiin ja pilaantuneisiin massoihin. Tarvittavat siirrot sisältyvät kaivun ja kulje
tusten yksikköhintoihin samoin kuin kaivettujen puhtaiden massojen siirrot sisältyvät
kaivun ja täytön yksikköhintoihin.
Työn arvioitu kesto on 3-4 työvuoroa.
Rakenteet ja laitteistot, vaatimukset
Toimenpidealueella ei ole enää jakelutoimintaan liittyviä rakenteita. Mikäli kohteen
maaperässä havaitaan polttonesteiden jakelutoimintaan liittyviä rakenteita, jotka eivät
olleet suunnitelman tekovaiheessa tiedossa, poistetaan myös ne kunnostustyön yhtey
dessä.
Luiskakaltevuutena kaivannoissa käytetään lähtökohtaisesti 2:1 kaltevuutta koko kaivu
syvyyden osalta, koska kaivettavat maalajit on arvioitu olevan löyhää ja helposti sortu
vaa.
Mikäli työn aikana ilmenee terveyshaitan poistamiseksi tarve kunnallisteknisten raken
teiden tai kaivannon tukemiseen, tehdään siitä erillinen tuentasuunnitelma. Urakoitsija
korjaa tarjoushintaan kuuluvana mahdollisesti pihatielle tai muulle piha-alueelle aiheut
tamansa vauriot. Lisäksi urakoitsija huolehtii, ettei kohteen maanalaisille putkiraken
teille aiheudu kunnostustyöstä vaurioita sekä korjaa tarvittaessa tarjoushintaan kuulu
vana mahdolliset vauriot.
Maa-ainesten käsittely
Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan kuormat peitettyinä asianomaisen luvan
omaavalle vastaanottajalle jatkokäsiteltäväksi.
Täyttöihin kelpaamattomat kaivumaat kuljetetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan,
jossa ne sijoitetaan vastaanottopaikan ohjeiden mukaisesti.
Vesien käsittely
Massanvaihtokaivantoon ei tutkimusten perusteella todennäköisesti kerry merkittävästi
pohjavettä kaivun aikana. Mikäli kaivantoon kertyy vettä, kaivanto pidetään kuivana
pumppaamalla sinne kertynyt vesi uppopumpulla öljynerottimen kautta kaivualueen
ulkopuoliseen maastoon.
Urakoitsija varautuu hankkimaan työmaalle veden käsittelyyn tarvittavan laitteiston
(uppopum ppu ja öljynerotin). Vaihtoehtoisesti vedet voidaan poistaa kaivannosta imu
autolla ja toimittaa ne asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Veden käsittelyssä mahdolli
sesti syntyvä öljypitoinen sakka toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopai kkaan
pilaantuneiden maa-ainesten mukana.
Kaivantoon mahdollisesti kertyvästä vedestä otetaan näyte, josta analysoidaan C5-C40
hiilivetypitoisuudet. Tämän jälkeen näytteitä otetaan tarpeen mukaan. Näytteenotosta
vastaa valvoja.
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Jätteiden käsittely
Mikäli kaivutyössä havaitaan jakelutoimintaan liittyvät rakenteita tai muuta jätettä, kulje
tetaan ne luvan ko. jätteen käsittelyyn omaaviin käsittelypaikkoihin.
Kuljetukset
Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan valvojan määrittelemiin luvallisiin vastaanottopaikkoihin rekka- tai kuorma-autoilla kuormat peitettyinä. Kuormien mukana toimitetaan
valvojan laatimat pilaantuneen maan siirtoasiakirjat (2 kpl / kuorma).
Varastointi
Pilaantumattomat maa-ainekset varastoidaan kiinteistöllä ja käytetään kaivantojen täyt
töön. Jos pilaantunutta tai haisevaa maa-ainesta joudutaan väliaikaisesti varastoimaan
kiinteistöllä (esim. yön yli), kasa peitetään peitteillä, joilla myös estetään sadevesien
maa-aineksia huuhtova ja liettävä vaikutus.
Kunnostuksen päättyminen
Kunnostustyö päättyy, kun kaikki haitta-aineita yli tavoitetason sisältävät pilaantuneet
maa-ainekset on poistettu tai muuten todetaan haitta-aineiden laadun ja määrän olevan
sellaisia, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lisäksi alueelta on
tarvittavat rakenteet poistettu ja kaivannot täytetty tiivistäen pilaantumattomilla maa
ai neksi Ila.
Kunnostustyöstä laaditaan loppuraportti, joka hyväksytetään Lapin ELY-keskuksella.
Työnaikaisten riskien hallinta
Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään aitauksin ja varoituskyltein. Tarvittaessa
kaivettavaa maata kostutetaan pölyämisen estämiseksi. Haitta-aineiden leviäminen
ympäristöön väitetään estämällä autojen tarpeeton liikkuminen pilaantuneella alueella
ja peittämällä kuormat. Taivalkoskentien varteen asetetaan työmaasta varoittavat lii
kennemerkit.
Pilaantuneiden maiden kaivutyö toteutetaan siten, että maa-aineksia ei levitetä kaivun
aikana puhtaalle alueelle. Kaivantoihin mahdollisesti kertyvää äljyistä vettä ei johdeta
puhdistamattomana maastoon, vaan käsitellään kohdan vesien käsittely mukaisesti.
Kunnostustyössä noudatetaan JASKA-hankkeeseen laadittuja työturvallisuus- ja työ
suojeluohjeita. Urakoitsija tunnistaa kunnostustyöhön liittyvät riskit ja laatu ennen työn
aloittamista valvojan hyväksyttäväksi kohdekohtaisen laatu- ja riskienhallintasuunni
telman. Valvoja täydentää tarvittaessa suunnitelmaa.
KAIVETTUJEN MAA-AIN ESTEN HYÖDYNTÄMINEN KOHTEESSA
Hyödynnettävät maa-ainekset
Pilaantuneen maan kaivun yhteydessä joudutaan kaivamaan ylös myös öljyhiilivetyjen
suhteen pilaantumattomia maa-aineksia. Pilaantuneet maa-ainekset kiinteistöllä sijait
sevat tutkimuksen perusteella maan pinnasta alkaen, mutta kaivantoa laajennettaessa
luiskauksen vuoksi myös pilaantumattomia pintamaita todennäköisesti kaivetaan. Kun
nostuksen tavoitetason alittavat kaivumaa-ainekset hyödynnetään kaivannon aiustäy
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tässä sekä pinnan nurmikerroksen osalta pinnan viimeistelyssä pilaantuneen maan
kaivun päätyttyä. Hyödyntämissyvyydet selviävät pilaantuneen maan kaivun päätyttyä
ja kaivannon syvyyden varmistuttua.

KUNNOSTUKSEN LAADUNVALVONTA
Kunnostusta ohjaavat mittaukset ja seuranta
Kunnostuksen ympäristätekninen valvoja ohjaa kaivutyötä ja maa-ainesten lajittelua
työnaikaisella näytteenotolla sekä kenttäanalyyseilla ja -havainnoilla. Kaivettavista
maa-aineksista otetaan seurantanäytteitä maalajikerroksittain ja esiintyvien haittaaineiden sekä kaivun laajuuden mukaan, kuitenkin vähintään yksi pohjanäyte (paitsi jos
kaivu rajautuu kallioon) ja yksi seinämänäyte per kaivanto.
Maaperänäytteiden öljyhiilivetypitoisuuksia seurataan aistinvaraisin havainnoin, foto
ionisaattorimittarilla (PID) ja/tai kenttäanalyyseilla (esim. PetroFLAG kemiallinen kenttä
analyysi). Kenttähavaintojen ja -analyysien perusteella maa-ainekset lajitellaan tarkasti
ja ohjataan pitoisuuksien mukaan vastaanottopaikkaan. Kenttäanalyysien tuloksista
noin 10 % varmennetaan Iaboratorioanalyysein.
Maaperän jäännöspitoisuudet määritetään kaivantojen pohjalta ja seiniltä otetuista
näytteistä laboratoriossa. Ennen laboratorioon lähettämistä kyseiset näytteet on ensin
todettu kenttäanalyyseilla riittävän puhtaiksi. Kustakin kaivannosta otetaan vähintään
kaksi näytettä. Näytteet otetaan edustavalla tiheydellä siten, että jokaisen seinän ja
pohjan osan keskimääräinen pitoisuus tulee selvitettyä.
Kunnostuksen lopputulos 1 riskinarvio saavutetusta tilanteesta
Kunnostuksen yhteydessä kiinteistön maaperästä alennetaan öljyhiilivetypitoisuudet
haitattomalle tasolle ja tarvittaessa poistetaan pilaantuneiksi todetut/todettavat maaainekset sekä mahdollisesti löytyvät maanalaiset jakelurakenteet. Kunnostus toteute
taan siten, että kunnostettavaa kohdetta voidaan kunnostuksen jälkeen käyttää ilman,
että päättyneestä jakelutoiminnasta aiheutuu ympäristö- tai terveyshaittaa.
Kunnostustavoitteen mukaan alueelle ei jää maa-ainesta, josta aiheutuisi ympäristö- tai
terveyshaittaa. Mikäli numeeriseen kunnostustavoitteeseen ei valitulla kunnostusmene
telmällä päästä, tarkastellaan jatkotoimenpiteiden tarvetta erikseen laadittavan riskinarvion perusteella, jota varten tehdään vähintään yhdestä maanäytteestä öljyhiilivetyjen
fraktiointianalyysi (aromaattiset ja alifaattiset jakeet).
Koska kunnostuskohde on asuinkäytössä, kunnostustavoite pintamaassa on 0-1 metriä
VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot. Syvemmällä kunnostustavoite on alempi ohje
arvotaso.
TOIMINTA ODOTTAMATTOMISSA TILANTEISSA
Pilaantuneen maa-alueen kunnostustyän aikana saattaa ilmetä odottamattomia tilan
teita. Lieviä työtapaturmia varten työmaalle varataan ensiapuvälineet. Työmaalle laite
taan näkyville yleiset hälytysnumerot.
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Kenttävalvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mahdollisesti löytyviä uusia haitta
aineita, rakenteita tai muuta normaalista poikkeavaa. Jos tällaisia löytyy, asiasta infor
moidaan välittömästi tilaajaa ja ympäristöviranomaisia. Mahdollisista toimenpiteistä
neuvotellaan heidän kanssaan.
TYÖSUOJELU
Ympäristötekninen valvoja seuraa, että urakoitsija noudattaa velvoitteitaan sekä annet
tuja ohjeita ja määräyksiä työsuojelun suhteen. Urakoitsija vastaa työntekijöiden työturvallisuudesta työalueella ja järjestää kaikille työntekijöille ja aliurakoitsijoille pereh
dyttämistilaisuuden, jossa käydään lävitse työhön mahdollisesti liittyvät terveysriskit.
Työssä merkittävin haitta-aine on ilmaan haihtuvat öljyhiilivedyt. Haihtuvien öljyhiili
vetyjen pitoisuuffa työmaa-alueen ilmassa seurataan P1 D-mittarilla. Tarvittaessa käyte
tään hengityssuojainta, joka on varustettu A2P3-suodattimella. Muutamat yhdisteet voi
vat imeytyä myös ihon kautta.
Työntekijöiden on käytettävä kulloisenkin työtilanteen vaatimusten mukaisesti henkilö
kohtaisia suojavarusteita: kypärä, jalkineet, työvaatteet, suojakäsineet sekä silmä- ja
kuulosuojaimet. Kunnostettavalla alueella ruokailu, juominen ja tupakointi on kielletty.
JÄLKISEURANTA
Kunnostustavoitteen mukaan alueelle ei jää maa-ainesta, josta aiheutuisi ympäristö- tai
terveyshaittaa. Mikäli em. tavoitteeseen ei valitulla kunnostusmenetelmällä päästä,
tarkastellaan jatkotoimenpiteiden tarvetta erikseen laadittavan riskinarvion perusteella.
Mikäli kohde saadaan kunnostettua haitattomalle tasolle, ei jälkiseurantatarvetta ole.
Mahdollinen jälkiseurantatarve arvioidaan kunnostuksen jälkeisessä raportoinnissa.
RAPORTOINTI
Kirjanpito

Urakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa, johon myös valvoja ja viranomaiset voivat halu
tessaan tehdä merkintöjä. Kunnostustyömaan valvoja pitää kirjaa kohteesta kaivetuista
ja pois kuljetetuista maa-aineksista, pitoisuuksista, sijoituspaikoista ja ajankohdista.
Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla työmaalla kunnostuksen
aikana.
Loppuraportti

Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti, joka toimitetaan tilaajan toi
mesta Lapin ELY-keskukselle ja Posion kunnan ympäristöviranomaiselle työn päätty
misen jälkeen. Lapin ELY-keskuksen kunnostustyötä koskevan kirjallisen hyväksymi
sen jälkeen kohde luovutetaan JASKA-hankkeesta.
TIEDOTUS
Tilaaja tiedottaa työmaasta kunnostustyön osapuolia aloitusilmoituksella. Kunnostus
työn ympäristötekninen valvoja tiedottaa työstä etukäteen naapurustoa.
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Työmaa varustetaan pilaantuneen maan kunnostuksesta kertovilla kylteillä. Valvoja
informoi tarvittaessa kunnostuksen kulusta naapurustoa harkitsemassaan laajuudessa
sekä kunnan ympäristöviranomaisia ja alueellista ELY-keskusta.
AIKATAULU
Pilaantuneen maaperän kunnostusilmoituksen viranomaiskäsittelyyn kuluu aikaa kor
keintaan 45 päivää. Kunnostustyö on suunniteltu tehtäväksi syksyllä 2019. Kunnostuk
sen arvioidaan kestävän massanvaihtona 3-4 työvuoroa. Mikäli kunnostukseen käy
tetään massanvaihdolle vaihtoehtoista tai sitä täydentävää menetelmää, arvioidaan
aikataulu uudelleen ko. menetelmää koskevassa suunnitelmassa.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puh
distamisen. Kiinteistöjen RN:ot 614-895-2-3 ja 614-407-4-28 omistajilta on saatava
suostumukset ennen puhdistustöiden aloittamista. Töiden toteuttamisessa on noudatet
tava lisäksi seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistön RN:o 614-407-120-4 pintamaan osalta (0-1 metriä maanpinnasta) on
poistettava maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisu udet ylittävät valtioneuvoston
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman ase
tuksen (214/2007) kynnysarvot haitta-aineiden osalta:
O
öljyjakeiden summapitoisuus (>C10-C40) 300 mg/kg.
Pohjamaan osalta (yli 1 metrin syvyydellä maanpinnasta) on poistettava maaainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaan
tuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007)
aiemmat ohjearvot haitta-aineiden osalta:
O
keskitisleet (>C10-C21) 300 mg/kg ja
O
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 600 mglkg.

Tiealueelta (RN:o 614-895-2-3) on poistettava maa-ainekset, joiden haitta
ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdis
tustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot
haitta-aineiden osalta:
O
keskitisleet (>C10-C21) 1 000 mg/kg ja
O
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 2 000 mg/kg.
Kaivumaita, joiden pitoisuudet jäävät alle tavoitetasojen, voidaan hyödyntää kai
vannon täytöissä kaivupaikalla, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynneifä
vissä.
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Puhdistustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Posion
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän puhdistustyöt on saatettava
loppuun 31.12.2019 mennessä. Puhdistusta tulee kuitenkin jatkaa siihen saakka,
kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy puhdistuksen toiminnanharjoittajan esityk
sestä loppuun saatetuksi.
2.

Pilaantuneen maa-alueen kaivannot on aidattava. Lisäksi puhdistusalue on va
rustettava pilaantuneen maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein.

3.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon ja käsittelyyn.
Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden
sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Posion kunnan ympäris
tönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamasso
jen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee kul
jetuskaluston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitallisia
aineita ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana.
Pilaantuneen maan haltijan velvollisuus on laatia jätelain (646/2011) 121 §:n
mukainen siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita maita siirrettäessä se on
kuljetusten mukana. Jätteeksi luokiteltua pilaantunutta maata saa luovuttaa
kuljetettavaksi vain jätelain 94 §: n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille.

4.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät määräyksessä 1 asete
tut tavoitepitoisuudet saadaan pakottavasta syystä välivarastoida kiinteistöllä tii
viillä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on peitettävä huuhtou
tumisen ja pölyämisen estämiseksi.

5.

Mikäli puhdistuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
tukseen soveltuvalla laitteistolla, josta on sovittava erikseen Lapin ELY-kes
kuksen kanssa. Vedestä talteen otettu pilaantuneita aineksia sisältävä jäte on
toimitettava laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä
vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.

6.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 11 täsmennetyllä tavalla.
Mikäli toimenpidealueen puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetet
tuihin puhtaustasoihin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä
kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheut
tamista ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.
Laboratorioon toimitettavien maanäytteiden ja tarvittaessa vesinäytteiden analy
sointi tulee tapahtua akkreditoidussa laboratoriossa.

Määräys melun torjunnasta
7.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa kello 07:00—22:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 55
dB (A) eikä kello 22:00—07:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa
50 dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on aihetta epäillä toiminnasta syntyvän
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meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvollinen ryhtymään haitan johdosta tarvit
taviin mittauksiin ja selvityksiin sekä melun vähentämistoimiin.
Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
8.

Puhdistustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys
pilaantuneen maaperän puhdistukseen ja puhdistustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY-kes
kukselle ja Posion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tulee laatia
työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot, työturvalli
suusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää puhdistustyön
aikana.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
9.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Posion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on ta
pauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja raportoinnista
10.

Puhdistustyön aikana tulee pitää työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan tehdyt toi
menpiteet ja puhdistuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Päiväkirjat on
säilytettävä vähintään kolmen (3) vuoden ajan ja ne on pyynnöstä esitettävä
Lapin ELY-keskukselle tai Posion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

11.

Puhdistustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt haitta-aineet. Puhdistusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorio
analyyseillä varmistetut tarkkailutulokset alittavat määräyksessä 1 esitetyt tavoite
pitoisuudet. Kaivantoja ei saa peittää ennen kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet ja Lapin ELY-keskukselle ja Posion kunnan ympäris
tönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus puhdistustöiden tarkastami
seen.

12.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä puhdistuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnan
harjoittajan esitettävä selvitys puhdistettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistus
tarpeesta.

13.

Puhdistustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Posion
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden kulu
essa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä puhdistustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
O
toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
O
selvitys kaivanijoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta
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tarvittaessa määräyksessä 6 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 12 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot.

Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemi
seksi. Puhdistustavoitteiksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) kynnysarvot pintamaan ja aiemmat ohjearvot pohjamaan haitta-ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus
katsoo, että puhdistamalla alue edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti, voidaan
kiinteistöä käyttää ilman, että päättyneestä polttonesteiden jakelutoiminnasta aiheutuu
ympäristö- tai terveyshaittaa.
Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu on myöntänyt maaperätutki
muksia varten Taivalkoskentien 305 kohdalle työluvan 26.1.2017 (PIRELY/578/2017).
Lupapäätöksen lupaehdon mukaan pilaantunut maa-aines tulee poistaa tiealueelta
samassa yhteydessä kun puhdistetaan naapurikiinteistön pilaantunut maa-aines. Lapin
ELY-keskus katsoo, että yleisesti tiealueiile soveltuvat ylemmät ohjearvot ovat riittävä
puhdistustavoite tässä tapauksessa.
Lapin ELY-keskus on ottanut puhdistustasoja määrittäessään huomioon alueen käyttö
tarkoituksen. Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää
puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta ennakolta arvioiden aiheudu ympäristön muuta
pilaantumista tai sen vaaraa. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille
toimitetaan tieto puhdistustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta ennen töiden
aloittamista (määräys 1).
Puhdistettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toi
mittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustäistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöilä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
laisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (määräyk
set 3-4).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen puhdistettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsi
tellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneis
sa laitoksissa (määräys 5).
Puhdistustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa puhdistuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet puhdistetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että puhdistustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mah
dollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
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Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa
miseksi (määräys 7).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että puhdistus toteutetaan asianmukaisesti ja laa
dukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 8).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antami
seksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 9).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Puhdistustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, puhdistuksen etenemisestä ja puhdis
tuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan,
että puhdistustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan puhdistustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin
kenttämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi
kaivantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottami
nen varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
Puhdistustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
puhdistettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti
sekä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 10-13).

Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa 31 .7.2024 asti. Maaperän puhdistamista koskeva asia on
saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämää
rään mennessä saada puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi sekä Posion kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kirkkotie 1,
Posio. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www. ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja
ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kerta
luonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > llmoituspäätökset> Pilaantuneet maa-alueet
> Lapin ELY-keskus.

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133 §, 136
205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011)12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 §, 94ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 §ja 11 §,
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Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,
Valtion maksuperustelaki (150/1992)8 §ja
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina
2019 ja 2020 (1372/2018).
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsiifelymaksu on 880 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän
päätöksen käsittelyyn käytettiin 16 tuntia eli maksu on yhteensä 880 €. Valtion talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää myöhemmin tätä päätöstä koskevan
laskun.
(Koodaus: toiminta 3802301352, suorite 3800114202, tyks 3800251402, nimike 3944)

VALVONNAN MAKSULLISUUS
Ympäristönsuojelulain 205 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan ELY-keskus voi periä
maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun pilaan
tuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tehdyn päätöksen noudattamisen
varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1 372/2018) ja sen liitteenä
olevaan maksutaulukkoon. Valvontatoimenpiteitä koskeva lasku lähetetään vuosittain.
Valvontatoimenpiteet:
alle 6 tuntia 150€, 6-13 tuntia 385€, 14-27 tuntia 1155 €ja 28-41 tuntia 1 925€.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Kiinteistön omistaja
Posion kunta
Posion kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Lapin ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
Suomen ympäristökeskus
TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tieto
järjestelmään (kohde 1 D 20006105).
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit
teessa: htts://asiointi2.oikeus.fl/haIlintotuomioistuimet.
HWÄKSYNTÄ
Tämän päätöksen on esitellyt insinööri Anna-Kaisa Puhakka ja ratkaissut ylitarkastaja
Vesa-Matti Määttä. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on
asiakirjan lopussa.
LIITTEET Liite 1. Sijaintikartta
Liite 2. Tutkimuskartta
Liite 3. Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
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Liite 1.
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Liite 3.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Lapin ELY-keskuksen päatökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto
oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä
kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 8.8.2019.

Valitusoikeus

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

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä
ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimi
teta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
-

-

-

-

-

-

-

Valituksen liifteet

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

-

Valituksen toimittaminen

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 564 2780
029 564 2760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8—16:15

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