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PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Tornion kaupungissa osoitteessa Panimonranta 4,
95400 Tornio. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä RN:o 8517-1-11. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä 1 olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 15.10.2018.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA NAAPURUSTO
Alueella on voimassa Tornion kaupungin asemakaava (Lapinkulta), jossa kiinteistö on
osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Lisäksi alueelle on
osoitettu puhdistettava/kunnostettava maa-alue (saa) sekä pysäköimispaikka (p).
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Länsi- ja luoteisosalla kiinteistö rajautuu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK), koillisosalla puistoalueeseen (VP), kaakkoisosalla asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (AL) ja lounaisosalla toimitilarakennusten korttelialueeseen (KTY).
Tutkimusalueen länsipuolella osoitteessa Panimoranta 2, sijaitsee 7-kerroksinen asuinkerrosta ja eteläpuolella entinen Lapin Kulta Oy:n tehdasalue, jonka tiloissa toimii nykyisin erilaisia yrityksiä mm. panimo ja Elämystehdas.
ILMOITETTU TOIMINTA
Temotek Oy:n toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on selvittänyt maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta As Oy Tornion Panimonkuohun tontilla, suunniteltujen asuinkerrostaloyhtiöiden suunnittelua ja rakentamista varten. Kohteen maaperäkairaukset on
tehty syyskuun alussa 2018 ja tutkimuksista on laadittu Kunnostussuunnitelma, Temotek Oy, Panimon kuohu, Tornio (101001364-001) 15.10.2018.
Tutkimusalue sijaitsee Torniossa osoitteessa Panimonranta 4. Nykyisellään tutkimusalue on asfalttipintaista aluetta, jossa viheralueille on istutettu puita ja pensaita. Tornionjoki sijaitsee alueen itäpuolella. Ympäröivät kadut ovat asfalttipintaisia. Alueen täytöissä on käytetty Outokummun tehtaan OKTO-eristettä eli ferrokromikuonaa. Alueen
pohjoispuolella on Gellininpuisto.
Kohteessa on aikaisemmin vuonna 2013 tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia,
jolloin havaittiin, että kiinteistöllä on tehty täyttöjä ferrokromikuonalla. Panimoalueella
havaittiin myös öljyhiilivedyillä pilaantuneita alueita, jotka eivät kuitenkaan sijoitu nyt
tutkitulle alueelle.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Maa- ja kallioperä
Tutkimusalueella pintamaat olivat moreenia, hiekkaa ja mursketta noin yhden (1) metrin syvyyteen. Kuonatäyttö ja kuonan sekaiset täyttömaat sijaitsevat piha-alueilla asfaltti- ja murskekerroksen alapuolella. Luonnonmaat ovat hiekka- ja silttimoreenia.
Pohja- ja orsivesi
Tutkimuskohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Liakka (1285125 B,
muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, luokka 2) sijaitsee koillisen
suunnassa noin 6,8 km etäisyydellä kohteesta ja toinen pohjavesialue Keltunmäki
(1285140, muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, luokka 2) sijaitsee
kohteesta noin 7 km itään.
Pohjaveden taso oli 14.9.2018 näytteenottohetkellä pisteessä NP5 tasolla +2,58
(N2000) ja pisteessä NP9 tasolla +1,79 (N2000).
Pintavedet
Kohteen lähin vesistö on tutkimuskohteen rajalta noin 20 metrin päässä sijaitseva
Tornionjoki.
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HAITTA-AINETUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
Maaperätutkimukset
Tutkimuskohteessa toteutettiin maanäytteenottoon liittyvät kairaukset 4.9.2018. Maanäytteet otettiin monitoimikairalla (ø 110 mm) ns. auger-tekniikalla, jolloin maaperästä
saadaan jatkuva näytesarja. Tutkimuspisteitä alueelle tehtiin kaikkiaan kahdeksan (8).
Kairausten yhteydessä suoritettiin silmämääräiset maalajimääritykset. Kairanreiät täytettiin kairauksen yhteydessä ylösnousseella maa-aineksella ympäröivän maanpinnan
tasoon.
Maanäytteet otettiin tiiviskantisiin lasipurkkeihin augerkairalla tietyltä tasolta otetusta
maa-aineksesta. Maanäytteiden ottotasot on esitetty tutkimuspistetiedoissa. Maanäytteitä otettiin syvimmillään kuuden (6) metrin syvyydelle saakka. Jokaisesta kairauspisteestä määritettiin metallit kahden (2) metrin syvyydelle saakka Innov-X pikatestillä.
Pikatestitulosten ja maastohavaintojen perusteella valittiin seitsemän (7) maanäytettä
laboratoriossa analysoitaviksi. Näytteitä säilytettiin maastossa, kuljetuksen aikana ja
laboratoriossa viileässä.
Tutkimuspisteiden sijainnit kartoitettiin koordinaatistoon ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmään N2000.
Pohjavesitutkimukset
Tutkimusalueelle asennettiin kaksi (2) pohjavesiputkea vesipinnan määrittämiseksi.
Pohjavesiputkista ei otettu näytteitä.
Laboratoriotyöt
Maanäytteiden analysoinnit tehtiin SGS Inspection Services Oy:n laboratoriossa Kotkassa.
Maastohavaintojen ja pikatestitulosten perusteella laboratoriotutkimuksiin valittiin seitsemän (7) maanäytettä tutkimuspisteistä P6 (0,0-0,5), P7 (0,5-1,0), P8 (1,5-2,0), P9
(0,0-0,5), P11 (1,5-2,0), P12 (0,5-1,0) ja P13 (1,5-2,0).
Kolmesta (3) näytteestä määritettiin kaasukromatografisesti raskaiden öljyhiilivetyjen
(>C22-C40) pitoisuus, keskitisleiden (>C10-C21) pitoisuus ja bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleeni ja muut hiilivedyt ja niiden summana haihtuvien öljyhiilivetyjen
kokonaismäärä (TVOC, C5-C10). Pitoisuudet määritettiin kuiva-ainetta kohti. Lisäksi
näytteistä määritettiin MTBE:n, TAME:n, ETBE:n pitoisuudet. PAH-yhdisteet määritettiin kolmesta (3) näytteestä ja metallit (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)
seitsemästä (7) näytteestä.
Tutkimustulokset
Innov-X -mittaukset maaperästä
Tutkimuskohteen kahdeksasta (8) näytepisteestä määritettiin Innov-X pikatestillä suuntaa-antavat metallipitoisuudet syvyydeltä 0-0,5 m, 0,5-1 m, 1-1,5 m ja 1,5-2 m. Pikatestilaite ei mittaa luotettavia tuloksia kaikkien metallien osalta mm. arseeni. Mitatut
pitoisuudet poikkeavat jonkin verran laboratorioanalyyseistä.
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Kromia havaittiin alemman ja ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia pisteissä P7,
P11, P12 ja P13. Kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia havaittiin lisäksi pisteissä P8 ja P9.
Vanadiinia havaittiin pikatesteissä kynnysarvon ylittävä pitoisuus pisteessä P12 syvyydellä 0,5-1 metriä.
Arseenia havaittiin pikatesteissä kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia lähes kaikissa näytteissä.
Taulukko 1. Yhteenveto Innov-X –mittauksista.
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Laboratorioanalyysit maaperästä
Näytteissä ei havaittu VNa 214/2007 mukaista kynnysarvoa ylittäviä pitoisuuksia PAHyhdisteitä.
Haihtuvien bensiinijakeiden (C5-C10) pitoisuudet olivat analyysimääritysrajan alittavia.
Pisteessä P7 (0,5-1,0 m) havaittiin polyaromaattisista hiilivedyistä bentso(a)pyreeniä
0,84 mg/kg ja fluoranteenia 1,9 mg/kg kynnysarvon ylittävät pitoisuudet.
Keskitisleitä (>C10-C21) havaittiin pisteissä P7 (0,5-1,0 m) 69 mg/kg ja P12 (0,5-1,0 m)
26 mg/kg kynnysarvon alittavat pitoisuudet. Pisteen P9 keskitisleiden pitoisuus alitti
analyysin määritysrajan.
Raskaiden öljyhiilivetyjen (>C21-C40) pitoisuus näytteessä P7 (0,5-1,0 m) 730 mg/kg
ylitti alemman ohjearvon. Näytteessä P12 (0,5-1,0 m) raskaiden hiilivetyjen pitoisuus
370 mg/kg ylitti kynnysarvon.
Öljyhiilivetyjakeiden kokonaispitoisuudet (>C10-C40) pisteessä P7 (0,5-1,0 m) 800 mg/kg
ja P12 (0,5-1,0 m) 400 mg/kg ylittivät kynnysarvon. Pisteessä P9 pitoisuudet olivat alle
analyysimääritysrajan.
Kromia ja antimonia havaittiin pisteissä P7, P11, P12 ja P13 kynnysarvon, alemman
ohjearvon ja ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia. Suurimmillaan antimonin pitoisuus näytteessä P11 (1,5-2,0 m) 11,0 mg/kg ylitti alemman ohjearvon ja kromin pitoisuus näytteessä P12 (0,5-1,0 m) 563,7 mg/kg ylitti ylemmän ohjearvon. Pitoisuudet
johtuvat täytöissä käytetystä ferrokromikuonasta, joka on maarakennuksessa käytetty
tuote.
Haitta-aineiden kokonaismäärät
Raskaita öljyhiilivetyjä havaittiin Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukainen
alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus pisteessä P7 syvyydellä 0,5-1,0 m sekä kynnysarvon ylittävä pitoisuus pisteestä P12 syvyydeltä 0,5-1,0 m. Kohteen maaperässä havaittiin ferrokromikuonasta johtuvia kynnysarvon, alemman- ja ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia kromia ja antimonia täyttökerroksissa.
RISKINARVIO JA KUNNOSTUKSEN TARVE
Riskinarvio (perusarvio)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
annettiin 1.3.2007 ja se astui voimaan 1.6.2007. Valtioneuvosto asetuksen 2 §:n mukaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on perustuttava
arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta
terveydelle ja ympäristölle. Arvioinnissa on otettava huomioon:
1) haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärät, ominaisuudet, sijainti ja taustapitoisuudet maaperässä; taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia,
jotka esiintyvät pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen ympäristössä,
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2) pilaantuneeksi epäillyn alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä tekijät, jotka
vaikuttavat haitallisten aineiden kulkeutumiseen ja leviämiseen alueella ja sen
ulkopuolella,
3) pilaantuneeksi epäillyn alueen ja sen ympäristön tai pohjaveden nykyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus,
4) mahdollisuus haitallisille aineille altistumiseen lyhyen ja pitkän ajan kuluessa,
5) altistumisen seurauksena terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan vakavuus
ja todennäköisyys sekä haitallisten aineiden mahdolliset yhteisvaikutukset ja
6) käytettävien tutkimustietojen ja muiden lähtötietojen sekä arviointimenetelmien
epävarmuustekijät.
Olosuhteiden muuttuessa maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on tarvittaessa
arvioitava uudestaan.
Valtioneuvoston asetuksen 3 §:n mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
on arvioitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää
asetuksen (214/2007) liitteessä säädetyn kynnysarvon. Alueilla, joilla taustapitoisuus
on kynnysarvoa korkeampi, arviointikynnyksenä pidetään taustapitoisuutta. Valtioneuvoston asetuksen mukaan, jos kohteessa havaitaan BTEX-yhdisteitä, niiden vaikutukset pohjaveteen/talousveteen on arvioitava erikseen.
Kohteen kunnostustarve arvioidaan ensisijaisesti kohdekohtaisella riskitarkastelulla.
Riskitarkastelussa huomioidaan haitta-aineen lähde ja määrä, kulkeutumisreitit ja
haitta-aineille altistuvat kohderyhmät. Maaperän pilaantuneisuuden vertailuarvona käytetään Valtioneuvoston (214/2007) asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annettuja ohjearvoja, ellei riskitarkastelu tai viitearvojen
soveltuvuustarkastelu edellytä käytettäväksi muita arvoja.
Alueen asuinkäytön perusteella tähän kohteeseen esitetään maaperän osalta käytettäväksi viitearvoina VNa:n (214/2007) mukaisia alempia ohjearvoja.
Kulkeutumisen arviointi
Tutkimuksissa maaperässä havaittiin pisteessä P7 alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus raskaita öljyjakeita. Raskaat öljyhiilivetyjakeet ovat heikosti liukenevia ja kulkeutuvia.
Kromi ja antimoni ovat tiukasti sitoutuneena ferrokromikuonassa ja liukoisuus on lähes
olematonta. Tutkimuksen aikana pohjavesipinta tasolla +1,79 - +2,58 noin 3-4 metrin
syvyydellä maanpinnasta eli täyttökerroksen alapuolella. Metallit eivät kulkeudu pohjaveteen.
Altistuksen arviointi
Kohteessa havaittiin kohonneita metallipitoisuuksia täyttökerroksien ferrokromikuonassa. Haitta-aineille altistuminen ruuansulatuselimistön tai ihokosketuksen välityksellä
on mahdollista maata kaivettaessa.
Metallien kulkeutuminen pohjaveteen ei ole haitallisina pitoisuuksina mahdollista, koska
pohjaveden pinta on kuonakerroksen alapuolella ja metallit ovat tiukasti sitoutuneita
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kuonaan. Raskaat öljyhiilivetyjakeet ovat heikosti liukenevia. Vesieliöstön altistuminen
haitta-aineille ei ole mahdollista.
Haihtuvat öljyhiilivedyt (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) ovat suurina
pitoisuuksina silmiä, ihoa, hengityselimistöä ja ruuansulatuselimistöä ärsyttäviä. Kohteessa ei havaittu haihtuvia öljyhiilivetyjä.
Pohjavettä ei hyödynnetä alueella.
Riskin luonnehtiminen
Tutkimuskohde ei sijaitse pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä hyödynnetä talousvesikäytössä, joten pohjaveden välityksellä ei voi altistua. Tutkimusalue on nykyisellään rakentamatonta aluetta, josta on purettu panimon aikaisia rakennuksia.
Alueella ei viljellä ravintokasveja, joten ravintokasveja syömällä ei voi altistua haittaaineille. Haitta-aineita pääsy ruuansulatuselimistöön on mahdollista ainoastaan maata
syömällä. Haitta-aineet voivat aiheuttaa oireita myös maata kaivettaessa.
Havaituista metalleista ei katsota aiheutuvan riskiä alueen ympäristölle tai ihmisten
terveydelle nykyisessä maankäytössä, koska havaitut haitta-aineet sitoutuvat tiukasti
maa-ainekseen. Havaitut raskaat öljyhiilivedyt aiheuttavat lievän riskin alueen ympäristölle tai ihmisten terveydelle tulevassa maankäytössä.
Alueella ei ole herkkiä luontoarvoja eikä eläimistöä, joten pilaantuneisuudesta ei aiheudu ympäristöriskiä. Näin ollen ympäristöriskien tarkempaan tarkasteluun ei ole tarvetta.
Epävarmuustekijät
Merkittäviä epävarmuustekijöitä ei voida nimetä. Näytteet pystyttiin ottamaan edustavina alueelta. Analysoinnit on tehty akkreditoidussa laboratoriossa. Mahdolliset epävarmuudet eivät vaikuta pilaantuneisuuden tai kunnostustarpeen arviointiin.
Kunnostustarve
Tehdyn tutkimuksen perusteella kohteessa on tarvetta maaperän pilaantuneisuuden
kunnostustoimenpiteille raskaiden öljyhiilivetyjen osalta. Raskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuudet ylittivät asuinalueella yleisesti käytettävän VNa:n 214/2007 mukaiset alemmat
ohjearvotasot. Kunnostus tulee toteuttaa ennen uudisrakentamisen aloittamista.
Tehdyn selvityksen perusteella tutkimuskohteen aiempi käyttö on aiheuttanut alueella
maaperän pilaantumista, joka vaatii kunnostustoimenpiteitä. Pilaantuneisuuden vuoksi
on olemassa riski, että pilaantuneisuus voi aiheuttaa terveyshaittaa tulevassa maankäytössä. Nykyisellään alueella ei voi tehdä rajoituksetta kaivutöitä.
Kuonakerrokset tulee poistaa uudisrakennuksen alta.
Maaperään jäävät haitta-aineet
Kunnostuksella pyritään poistamaan kohdekohtaiset tavoitetasot ylittävät maa-ainekset. Mikäli kunnostuksen aikana havaitaan esteitä, joiden takia kunnostusta ei voi tehdä
suunnitelmien mukaisesti loppuun, laaditaan saavutetusta tilanteesta riskinarvio. Ris-
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kinarvion perusteella päätetään, tarvitaanko aktiivisia toimenpiteitä vai voidaanko maaperä jättää puhdistumaan luontaisesti. Maaperään jääneet haitta-aineet, niiden määrä
ja vaikutus arvioidaan ja esitetään loppuraportissa.
KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Kunnostusmenetelmä
Kohteessa poistetaan maa-aineksia uudiskohteen rakentamisen yhteydessä 3,5 metrin
syvyydelle. Maiden poiston yhteydessä kuonaa sisältävät maa-ainekset ja pilaantuneet
maa-ainekset erotetaan ja kuljetetaan asiamukaiseen paikkaan käsiteltäväksi ja
hyödynnettäväksi.
Työjärjestys
Kunnostus suoritetaan tontin pohjoispäässä noin 50 m2 laajuisella alueella. Kunnostettavia massoja on arviolta 2 metrin syvyydelle. Rakentamisen vuoksi alueelta poistetaan
massoja noin 3,5 metrin syvyydelle saakka.
Tontin pohjoisosassa kaivettavan maa-aineksen määrä on noin 120 m3ktr (160
m3itd), josta pilaantuneen maa-aineksen määrä on noin 90 m3ktr (120 m3itd).
Tontilla sijaitsee täytöissä ferrokromikuonaa, joka erotellaan kaivujen yhteydessä
omaksi jakeekseen ja toimitetaan hyödynnettäväksi esim. parkkialueiden rakentamisessa.
Kunnostus sisältää pääkohdittain seuraavat toimenpiteet:
 Pilaantunut maa-aines kaivetaan, lastataan ja kuljetetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Kuormat peitetään pölyämisen ja varisemisen estämiseksi.
 Kunnostus ulotetaan alueelle, jolla kunnostuksen tavoitepitoisuudet ylittyvät.
 Matalissa kaivannoissa kaivannot luiskataan 2:1 - 4:1 ja syvät kaivannot luiskataan
työturvallisuus huomioiden kaltevuuteen 1:1 - 2:1, ellei työn aikana todeta, että
luiskausta voidaan jyrkentää. Suunnitelmasta poikkeamiset perusteluineen merkitään työmaapäiväkirjaan.
 Valvoja määrittää massanpoiston yhteydessä pilaantuneiden maa-ainesten öljyhiilivetypitoisuuden kenttäkäyttöisellä PetroFlag-mittarilla. Tarvittaessa myös metallipitoisuudet määritetään käyttäen kenttäkäyttöistä Innov-X-röntgenfluoresenssimittaria, jolla voidaan mitata metallisen suuntaa-antavat pitoisuudet. Kaivujen riittävyys varmennetaan laboratorioanalyysein.
Kunnostusalueella tai välittömässä läheisyydessä olevat maanalaiset rakenteet, kuten
putket, johdot ja kaapelit on paikannettava mahdollisimman tarkasti ennen töiden aloittamista, ja niitä on varottava vahingoittamasta. Paikantamisessa on käytettävä hyväksi
johtojen ja putkien haltijan asiantuntemusta (sähköyhtiöt, kunnan vesi- ja viemärilaitos,
kiinteistön omistaja, jne.).
Kuljetukset
Pilaantuneet maat kuljetetaan vastaanottopaikkaan kuorma-autolla. Maa-aineskuormat
peitetään pölyämisen ja varisemisen estämiseksi. Kuljetukset varustetaan pilaantuneen
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maaperän siirtoasiakirjoilla. Pilaantuneiden maiden vastaanottopaikat sovitaan kustannusvertailun pohjalta. Vastaanottopaikat ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle ennen
materiaalien kuljetusta.
Kunnostuskohteesta massoja varastoidaan lyhytaikaisesti kasoissa.
Kunnostuksen päättyminen
Maaperän kunnostustoimet ovat riittäviä, kun kaivannosta otettujen kenttätestien ja
laboratoriossa analysoitujen kontrollinäytteiden metallipitoisuudet alittavat kunnostuksen tavoitepitoisuudet. Mikäli tavoitepitoisuuksia ei jostain kaivua rajoittavasta tekijästä
johtuen saavuteta ja laadittava riskinarvio osoittaa, ettei jäännöspitoisuuksista ole haittaa ympäristölle eikä asukkaiden terveydelle, maaperä voidaan jättää puhdistumaan
luontaisesti.
ELY-keskukselta haetaan tilaajan toimesta hyväksyntä toteutetuille kunnostuksille.
Työnaikaisten riskien hallinta
Työmaa-alueella saa liikkua ainoastaan kunnostustyöhön osallistuvat henkilöt asianmukaisin turva- ja suojalaittein varustautuneena. Kunnostuskohde eristetään suojapuomein ja merkein. Kunnostuksessa noudatetaan urakoitsijan laatimaa ja valvojan
hyväksymää riskienhallintasuunnitelmaa.
Alueelta poistettavat pilaantuneet maat kuljetetaan pois tarkoitukseen soveltuvalla kalustolla. Maa-aineskuormat peitetään maa-aineksen pölyämisen ja varisemisen estämiseksi. Pilaantuneen maan kulkeutuminen auton- ja työkoneiden renkaiden mukana
estetään.
Työmaaliikenne järjestetään siten, että toiminnasta on mahdollisimman vähän häiriötä
sekä kunnostettavan kohteen että naapurikiinteistöjen käytölle ja muulle liikenteelle.

KUNNOSTUKSEN LAADUNVALVONTA
Kunnostusta ohjaavat mittaukset ja seuranta
Kaivutyön aikana pilaantuneen alueen rajaamiseksi käytetään pikatestilaitteita, esim.
PetroFlag-mittari. Valvoja kalibroi pikatestilaitteet valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Laboratoriossa näytteistä määritetään metallien pitoisuudet ja liukoisuudet.
Rakentaminen kunnostetuilla alueilla voidaan aloitta vasta kun ympäristöviranomainen
on hyväksynyt kunnostuksen laajuuden. Kun työmaavalvoja on pikatesteillä ja tarvittaessa näitä tukevilla laboratorioanalyyseillä todennut saavutetun maaperän tavoitepitoisuuden, hän on yhteydessä ympäristöviranomaiseen täyttöluvan saamiseksi. Täyttöjä tehdään, mikäli ne ovat uudisrakentaminen huomioiden tarpeellisia. Kaivannosta
otetaan laboratorionäytteitä niin, että kenttätestien lukemien pitoisuustaso voidaan
varmistaa ja sitä kautta osoittaa tavoitepitoisuudet saavutetuiksi.
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Kunnostuksen lopputulos/riskinarvio saavutetusta tilanteesta
Kunnostuksella kohdealueen maaperä saadaan siihen kuntoon, ettei pilaantuneisuudesta aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.
TOMINTA POIKKEUUKSELLISISSA TILANTEISSA
Tehtyjen tutkimusten perusteella on tehty arvio pilaantuneisuuden laajuudesta, joka
tarkentuu massanvaihtotöiden aikana, joten massamäärien muutoksiin tulee varautua.
Poikkeamista verrattuna urakka- ja suunnitelma-asiakirjoihin pyritään sopimaan valvojan ja urakoitsija välillä. Valvoja informoi poikkeamisista tilaajan projektipäällikköä, jonka kanssa myös sovitaan suunnitelman muutoksista.
TYÖSUOJELU
Kunnostuskohteessa tulee noudattaa työsuojeluohjeita, jotka soveltuvat öljyllä pilaantuneelle alueelle.
Työmaalla tehtäessä aktiivisia kunnostustoimenpiteitä, on työntekijöillä oltava käytettävissä ensiapulaukku ja kaikilla kunnostukseen osallistuvilla henkilökohtaiset suojavälineet: hengityssuojain (suodatin AP2 tai A2P3), käsiensuojaimet, suojajalkineet,
suojavaatetus, suojakypärä, kuulo- ja silmäsuojaimet). Valvoja määrää tarvittaessa
suojainten käytöstä.
Urakoitsija tekee ennen työn alkua laadun ja riskien hallinta-arvioinnin, jonka valvoja
tarkistaa. Urakoitsija laatii myös kirjallisen työmaasuunnitelman valvojan hyväksyttäväksi. Kaivantojen luiskaukset tehdään työturvallisuus huomioiden. Kaivanto ympäröidään esim. puomirakenteilla tai muilla aitauksilla. Lippusiimoja voidaan käyttää ainoastaan kuljetusreittien merkitsemiseen.
Työmaavalvoja pitää kohteesta työmaan tarkastuspöytäkirjaa, jossa mm. käydään läpi
työturvallisuusasiat.
JÄLKISEURANTA
Mikäli kunnostus toteutetaan suunnitellusti, ei jälkiseurantaa tarvita.
RAPORTOINTI
Kirjanpito
Työmaavalvoja seuraa ja ohjaa kunnostustyön etenemistä ja kirjaa suoritetut toimenpiteet ja tapahtumat työmaapäiväkirjaan.
Alueelta poistettavat maa-aineskuormat varustetaan pilaantuneen maaperän siirtoasiakirjoilla. Siirtoasiakirjat säilytetään vähintään kolme vuotta kunnostuksen hyväksy-
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misestä valvojan arkistossa. Yksi siirtoasiakirja liitetään esimerkinomaisesti loppuraporttiin.
Suunnitelluista ja otetuista kontrollinäytteistä (määrä ja sijainti) pidetään kirjaa, ja ne
raportoidaan.
Loppuraportti
Kun kohde on kunnostettu, laaditaan loppuraportti, jossa esitellään alueella tehdyt
toimenpiteet saavutettuine tuloksineen. Raporttiin liitetään kunnostukseen liittyvät
kokousmuistiot, työmaapäiväkirja, pilaantuneen maaperänsiirtoasiakirjat ja muut
vastaavat työn suoritusta kuvaavat asiakirjat. Tilaaja toimittaa raportin hyväksyttäväksi
ympäristöviranomaisille.
TIEDOTUS
Tilaaja ilmoittaa kunnostustoimenpiteiden aloittamisesta viranomaisilla ja muille asianomaisille tahoille laatimallaan tiedotteella vähintään viikkoa ennen töiden aloittamista.
Ilmoituksessa esitetään kunnostuksen aikataulu sekä kunnostuksen eri osapuolien
yhteystiedot.
Työmaan aloituskokouksen ajankohdan tiedottaa asianosaisille työmaalle nimetty valvoja. Valvoja tiedottaa kunnostustyöstä tarvittavassa määrin naapurustolle sekä ilmoittaa valvovalle viranomaiselle poistettavien maa-ainesten vastaanottopaikat ennen niiden kuljettamista työmaalta.
Urakoitsija on velvollinen antamaan lakiperusteisesti tiedon viranomaisille ja tilaajan
rakennuttajalle valvojan kautta (mm. verohallinta/rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus A73/200/2012).
AIKATAULU
Kunnostustyön aikataulu riippuu kohteen rakentamisen aikataulusta. Kunnostus toteutetaan viimeistään sulakaudella 2019.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen
puhdistamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.
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Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 851-7-1-11 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset seuraavasti:
Paikoitus- ja liikennealueilta on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden
haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/ 2007) ylemmät ohjearvot haitta-aineiden osalta:
 keskitisleet (>C10-C21) 1 000 mg/kg,
 raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 2 000 mg/kg,
 bentso(a)pyreeni 15 mg/kg,
 fluoranteeni 15 mg/kg,
 antimoni 50 mg/kg ja
 kromi 300 mg/kg.
Kaivumaita, joiden pitoisuudet jäävät alle ylempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen täytöissä kaivupaikalla, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Rakennus- ja muilta alueilta on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden
haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) alemmat ohjearvot haitta-aineiden osalta:
 keskitisleet (>C10-C21) 300 mg/kg,
 raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 600 mg/kg,
 bentso(a)pyreeni 2 mg/kg,
 fluoranteeni 5 mg/kg,
 antimoni (Sb) 10 mg/kg ja
 kromi (Cr) 200 mg/kg.
Kaivumaita, joiden pitoisuudet jäävät alle alempien ohjearvojen, voidaan hyödyntää kaivantojen täytöissä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Tornion
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saatettava loppuun päätöksen voimassaoloaikana. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa
siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan esityksestä loppuun saatetuksi.

2.

Pilaantuneen maa-alueen kaivannot on aidattava. Lisäksi kunnostusalue on varustettava pilaantuneen maaperän kunnostuksesta kertovin kyltein.

3.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon ja käsittelyyn.
Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden
sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee kuljetuskaluston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitallisia
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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 valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) alemmat ohjearvot saadaan pakottavasta syystä välivarastoida kiinteistöllä tiiviillä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on peitettävä
huuhtoutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

5.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla, josta on sovittava erikseen Lapin ELY-keskuksen kanssa. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, veden viemäröintiin on pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. 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
ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan.
Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoihin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristöja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräys melun torjunnasta
7.

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

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
8.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys
pilaantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY-keskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tulee
laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot, työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää kunnostustyön aikana.
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Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
9.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on
tapauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja raportoinnista
10.

Kunnostustyön aikana tulee pitää työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan tehdyt toimenpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Päiväkirjat on
säilytettävä vähintään kolmen (3) vuoden ajan ja ne on pyynnöstä esitettävä
Lapin ELY-keskukselle tai Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

11.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt haitta-aineet. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorioanalyyseillä varmistetut tarkkailutulokset alittavat kaikilta kaivannon reunoilta ja
sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa peittää ennen
kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet ja Lapin ELY-keskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

12.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä kunnostuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnanharjoittajan esitettävä selvitys kunnostettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

13.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Tornion
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
 yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
 toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
 näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
 selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsittelystä ja sijoituspaikasta
 tarvittaessa määräyksessä 6 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 12 mainittu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
 työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot.

Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) alemmat ja ylemmät
ohjearvot haitta-ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa
määrittäessään huomioon alueen kaavoituksen ja käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa
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noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä
toiminnasta ennakolta arvioiden aiheudu ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Kunnostustyölle on asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys 1).
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisäpilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikeanlaisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (määräykset 3-4).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneissa laitoksissa (määräys 5).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemisestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyksessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoittamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi (määräys 7).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 8).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 9).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun valvontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnostuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan,
että kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin
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kenttämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi
kaivantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottaminen varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
Kunnostustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
kunnostettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti
sekä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 10-13).
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa 31.12.2021 asti. Maaperän puhdistamista koskeva asia on
saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään 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 Tornion kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Suensaarenkatu 4, Tornio. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi > Asiointi,
luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Lapin
ELY-keskus.
SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133 §, 136 §, 190 §, 191 § ja
205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011) 12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 §, 94 § ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 § ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018
(1066/2017).
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 210 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018 (1066/2017) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän
päätöksen käsittelyyn käytettiin 22 tuntia eli maksu on yhteensä 1 210 €.
(Koodaus: toiminta 3802301352, suorite 3800114202, tyks 3800251402, nimike 3944)
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LASKUN LÄHETTÄMINEN
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää myöhemmin tätä päätöstä
koskevan laskun.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus
TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä 2.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
HYVÄKSYNTÄ
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt insinööri Anna-Kaisa
Puhakka ja ratkaissut ylitarkastaja Vesa-Matti Määttä.
LIITTEET Liite 1. Sijaintikartta
Liite 2. Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
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Liite 1.
Sijaintikartta

Panimonranta 4

Panimonranta 4
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Liite 2.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Lapin ELY-keskuksen päätökseen 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 14.12.2018.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta,
jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa 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
toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

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

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmän 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 tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

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

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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