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Kunnostettava kohde sijaitsee Rovaniemen kaupungissa osoitteessa Alakorkalontie 22,
96300 Rovaniemi. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä RN:o
698-9-9037-7. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Pilaantuneen maa-alueen 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 5.7.2016 ja sitä on täydennetty 14.7.2016.
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ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KIINTEISTÖN OMISTAJA
Alueella on voimassa Rovaniemen kaupunginosan nro 9 asemakaava. Kyseisessä
kaavassa kiinteistö on merkinnällä (LH) huoltoaseman korttelialue.
Kohdekiinteistö sijaitsee teollisuusalueella. Kiinteistön eteläpuolella kiinteistö rajautuu
Alakorkalontiehen, länsipuolella Pappilantiehen ja pohjoispuolella rakentamattomaan
suojaviheralueeseen (EV). Itäpuolella kiinteistö rajautuu pysäköintialueena käytettä
vään teollisuuskiinteistöön merkinnällä teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue (TL).
Alueen kaavoitustilanteeseen ei ole suunnitteilla muutoksia.
Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Autoala.
ILMOITETTU TOIMINTA
Kohteessa on ollut polttoaineen jakelutoimintaa vuodesta 1988 lähtien. Kohdekiinteis
töllä sijaitsee kahvio- ja elintarvikemyymälärakennus sekä polttoaineen jakeluasema.
Tällä hetkellä kohteessa on bensiinin, dieselin ja polttoöljyn jakelutoimintaa kahdella eri
jakelualueella (jatkossa mittarikenttä ja raskaanliikenteen D-piste). Kohteessa on kaksi
maanalaista bensiinisäiliötä (20 m3 ja 30 m3), kaksi maanalaista dieselsäiliötä (molem
mat 30 m3) sekä yksi maanpäällinen dieselsäiliö (30 m3) ja kaksi maanalaista polttoöl
jysäiliötä (8 m3 ja 30 m3) sekä maanalaiset liuotinainesäiliö, lämmitysöljysäiliö ja öl
jynerotin.
Kohteen alueella tehdään huoltoasematoimintaan liittyviä muutostöitä. Kiinteistön käyt
tötarkoitukseen ei ole suunnitteilla muutoksia ja toiminta tulee jatkumaan.
Lähin asutus sijaitsee noin 150 metriä kohteesta lounaaseen, alueella mikä rajautuu
Alakorkalontiehen, Koivikkotiehen ja Pappilantiehen. Alakorkalontiellä kohteesta itään
päin on mm. auto-, vene-, varaosa- ja muita konealan liikeyrityksiä. Alakorkalontien
eteläpuolella on Oy Teboil Ab:n D-piste.
Golder Associates Oy on Neste Markkinointi Oy:n (Neste) toimeksiannosta tehnyt Nes
te Rovaniemi polttoaineen jakeluaseman kunnostuksen yleissuunnitelman (numero:
15382622660 / Versio AO) 30.6.2016. Kohteessa on tehty maaperä- ja pohjavesitut
kimuksia vuosina 2005, 2012 ja 2016 Golder Associates Oy:n toimesta. Tutkimuksissa
on selvitetty alueen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta sekä pilaantuneisuuden
laajuutta.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
GTK: n maaperäkartan (lähde: http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index. html) mukaan tut
kimuskohteen maaperä on moreenia. Kohteen ympäristössä on turvemaata (saratur
ve). Kairaushavaintojen perusteella maaperä koostuu täyttökerrosten (noin 1-2 m) ala
puolella pääasiallisesti moreenista ja hiekasta. Tutkimuspisteissä todettiin myös turvet
ta, silttiä ja savea.
Tutkimuskohteen maanpinta sijaitsee tasolla noin +78
ruskartan mukaan suhteellisen tasaista.
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Tutkimuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Pöyliö
vaara (12699107, 1 luokka, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) sijaitsee noin
2 km kohteesta kaakkoon Kemijoen eteläpuolella. Toinen pohjavesialue Mäntyvaara
(1269801 A, 1 luokka, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) sijaitsee kohteen
luoteispuolella noin 2,5 km etäisyydellä kohteesta.
Tutkimuksen yhteydessä kohteeseen asennettiin kuusi pohjavesiputkea. Putkiin kertyi
vettä ja vedenpinnantaso oli huhtikuussa tasolla +76,66
+77,05. Tiiviistä siltti- ja sa
vikerroksesta johtuen kohteessa esiintyy todennäköisesti varsinaisen pohjavesikerrok
sen lisäksi paikoitellen orsivettä.
...

Lähin vesistö Kemijoki sijaitsee noin 250 metrin etäisyydellä kohteesta etelään. Kemijoen vedenpinta on karttatiedon perusteella tasolla +74,1. Karifatarkastelun perusteella
arvioitu pohjaveden virtaussuunta on etelään kohti Kemijokea. Vedenpinnan keskimää
räinen gradientti kohteen pohjavesipinnasta Kemijokeen on noin 1 ¾. Pohjavedenpin
nan havaintojen perusteella pohjaveden virtaussuunnan arvioidaan olevan kohteen
alueelta etelän-etelälounaan suuntaan. Huhtikuun pinnantasojen perusteella arvioitu
pohjaveden gradientti on alle 1 ¾.
Mittarikentän, täyttöpaikan ja raskaanliikenteen D-pisteen hulevedet on viemäröity polt
toaineenerottimeen, josta vedet kulkeutuvat sadevesiviemäriin. Sadevesiviemäri pur
kaa kiinteistön eteläpuolella Alakorkalontien puoleiseen ojaan. Kohteen muulta pihaalueelta (mm. pysäköintialuetta) pintavedet kulkeutuvat asfaltoidulta alueelta kiinteistöä
ympäröiviin ojiin.
HAITTA-AINETUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA TULOKSET
Tehdyt tutkimukset

Kohteessa on tehty ympäristötekninen maaperä- ja pohjavesitutkimus vuosina 2005,
2012 ja 2016 (Golder Associates Oy). Maanäytetuloksia on verrattu valtioneuvoston
asetuksen (VNa 214/2007) mukaisiin kynnysarvopitoisuuksiin sekä alempiin ja ylempiin
ohjearvopitoisuuksiin.
Tutkimustulokset
Toukokuussa 2005 Goider Associates Oy:n toteuttama tutkimus:

Vuoden 2005 tutkimuksessa maaperässä todettiin mittarikentällä ylemmän ohjearvon
ylittävä pitoisuus keskitisleitä (S2, 4 600 mglkg jakeet C1o-C21) ja alemman ohjearvon
ylittävä pitoisuus bensiinijakeita (S2, 190 mg/kg jakeet C5-C1o). Raskaan liikenteen D
pisteen alueella todettiin ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus keskitisleitä (S11, 2 100
mg/kg jakeet Cio-C21).
Säiliöalueen pohjavedessä todettiin kohonnut bensiinihiilivetyjen pitoisuus (L4, MTBE
470 pg/l, TAME 26 pg/l ja bentseeni 9,2 pg/l). Raskaan liikenteen D-pisteen pohjoispuolelta otetussa vesinäytteessä todettiin merkkejä bensiinijakeista (S/L9, ksyleenejä
4,3 jg/l ja jakeita C5-C10 9,6 pg/l).
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Marraskuussa 2012 Goider Associates Oy:n toteuttama tutkimus:
Vuoden 2012 tutkimuksessa maaperässä todettiin mittarikentällä ylemmät ohjearvot
ylittävät pitoisuudet keskitisleitä (GAS2, 6 000 mglkg jakeet C10-C21) ja bensiinijakeita
(GAS2, 740 mglkg jakeet C5-C10). Lisäksi mittarikentältä otetussa näytteessä todettiin
kynnysarvon ylittävä pitoisuus arseenia (GAS2, 6 mglkg). Havaittu arseenipitoisuus on
hyvin lähellä kynnysarvoa, joka on 5 mglkg. Raskaan liikenteen D-pisteen alueella to
dettiin alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus keskitisleitä (GAS11, 720 mglkg jakeet
C1o-C21). Muista näytepisteistä analysoitujen haitta-aineiden pitoisuudet jäivät alle kyn
nysatvojen.
Säiliöalueen pohjavedessä todettiin bensiinihiilivetyjen pitoisuuksia (GAS/GAL4, MTBE
1100 pg/l, TAME 190 pgIl ja bentseeni 19 pgIl). Raskaan liikenteen D-pisteen pohjoispuolelta otetussa vesinäytteessä todettiin lievästi kohonnut pitoisuus keskitisleitä
(GAS/GAL1O, 50 pg/l jakeet C10-C21).
Maalis-ja huhtikuussa 2016 Goider Associates Oy:n toteuttamat tutkimukset:
Kairaamalla tehdyistä tutkimuspisteistä otetuissa maanäytteissä havaittiin öljyhiilivetyjä
(jakeet 010-021 ja 021-040 ja Cs-C10). Korkeimmat pitoisuudet havaittiin mittarikentän
(GAS47) ja D-pisteen (GAS45) alueilla viistoon kairatuissa tutkimuspisteissä.
Mittarikentän länsipuolelle tehdyssä vinokairauspisteessä keskitisleiden pitoisuus ylitti
ylemmän ohjearvon 1-1,5 metrin syvyydeltä otetussa näytteessä (GAS47, jakeet Cio
021 4 300 mglkg ja jakeet C21-C40 290 mglkg; summapitoisuus 010-040 4 600 mg/kg).
Samassa näytteessä bensiinijakeiden pitoisuus ylitti alemman ohjearvon (jakeet 05-010
350 mglkg). Mittarikentän lounaisreunalle pystysuoraan tehdyssä näytepisteessä NP 4
(S36, 1-2 m), havaittiin ainoastaan kynnysarvon ylittävä pitoisuus MTBE:tä (0,24
mglkg). Mittarikentän länsireunalle pystysuoraan tehdyssä näytepisteessä NP3 ei ha
vaittu laboratorioanalyysien määritysrajoja ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä tai bensii
n ih uI ivetyjä.
D-pisteen alueelle kairatussa tutkimuspisteessä keskitisleiden pitoisuus ylitti ylemmän
ohjearvon 3-4 metrin syvyydeltä otetussa näytteessä (GA545, jakeet 010-02; 3 500
mglkg ja jakeet C21-C40 420 mglkg; summapitoisuus 010-040 3 900 mglkg). Samassa
pisteessä bensiinijakeiden pitoisuus ylitti alemman ohjearvon (jakeet 05-010 140
mglkg).
Sadevesiviemärin purkuputken päästä otetussa näytteessä havaittiin ylemmän ohjear
von ylittävä pitoisuus keskitisleitä ja alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus raskaita öljy
jakeita (540, jakeet 010-021 1 400 mglkg ja jakeet 021-040 1 700 mglkg; summapitoi
suus 010-040 3 100 mglkg). Lisäksi tässä näytteessä havaittiin määritysrajalla olevia
merkkejä bensiinijakeista, mutta niiden pitoisuudet eivät ylittäneet kynnysarvopitoi
suuksia (ksyleenit 0,02 mglkg ja jakeet 05-010 10 mglkg).
Kohteeseen asennettiin maaliskuussa kolme pohjavesiputkea GA1, GA2 ja GA3. Asen
netuista pohjavesiputkista GA1 ja GA3 maaliskuussa otetuissa vesinäytteissä havaittiin
bensiinihiilivetyjä. Pohjavesiputkessa GA2 pitoisuudet alittivat laboratorioanalyysin
määritysrajat. Pohjavesiputki GA2 sijaitsee D-pisteen eteläpuolella.
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Pohjavesiputkista GA1, GA2 ja GA3 otettiin uudet vesinäytteet huhtikuun tutkimuksen
yhteydessä. Bensiinihiilivetyjä havaittiin pohjavesiputkissa GA1 ja GA3. Pohjavesiput
ken GA2 pitoisuudet jäivät tälläkin näytteenottokerralla alle laboratorion määritysrajo
jen. Pohjavesiputken GA1 pitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa, kuin huhtikuussa
km Pohjavesiputken GA3 pitoisuudet huhtikuun näytteenotossa olivat selvästi maalis
kuun pitoisuuksia pienempiä.
Kohteessa maaliskuun tutkimuksessa havaitun pohjavesipilaantuman laajuuden selvit
tämiseksi kohteeseen asennettiin huhtikuussa kolme pohjavesiputkea (GA4, GA5 ja
GA6) etelä-pohjoissuunnassa Alakorkalontien länsipuolelle. Asennetuista pohjave
siputkista otettiin vesinäytteet asennuksen jälkeisenä päivänä. Putkissa GA6 ja GA5
todettiin ainoastaan MTBE:tä. Pohjavesiputkessa GA4 pitoisuudet alittivat laboratorioanalyysin määritysrajat.
Viemärin tarkastuskaivo (K1) tyhjennettiin tutkimuksen yhteydessä kiinteistön haltijan
toimesta. Tarkastuskaivossa todettiin kolme itä-länsisuuntaista vesiuraa. Tarkastuskai
vosta Ki otetussa vesinäytteessä todettiin bensiinihiilivetyjä.
Pohjavesiputkista GAI, GA3, GA5 ja GA6 sekä tarkastuskaivosta Ki otettujen vesi
näytteiden tulokset (pgII):
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HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN
Lähtökohdat
Asetus pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007), jossa an
netaan haitta-aineille tavoite- ja ohjearvot, on tullut voimaan 1.6.2007. Asetuksessa
annetaan haitta-aineille kolme arvoa: kynnysarvo sekä alempi ja ylempi ohjearvo. Kyn
nysarvo edustaa pilaantuneisuutta, jonka ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puh
distustarve on arvioitava.
Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaaval
la alueella pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjear
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von. Muilla alueilla maaperää pidetään pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää
alemman ohjearvon.
Haitta-aineiden kokonaismäärät
Tehdyissä tutkimuksissa on todettu maanäytteissä bensiinijakeiden (jakeet Cs-C;o) ja
keskitisleiden (jakeet C10-C21) pitoisuuksia mittarikentän alapuoliseen maahan tehdyssä
tutkim uspisteessä, raskaan liikenteen D-pisteen alapuoliseen maahan tehdyssä tutki
muspisteessä sekä sadevesiviemärin purkuputken päästä otetun tutkimuspisteen alu
eella. Sadevesien purkuputken päässä on lisäksi havaittu raskaita öljyjakeita (jakeet
C22-C4o). Korkeimmat pitoisuudet on havaittu tutkimuspisteissä, jotka on kairattu vinoon
mittarikentän ja raskaan liikenteen D-pisteen alle. Korkeimmat maaperässä havaitut pi
toisuudet on havaittu pohjaveden pinnantason yläpuolella tai sen tasolla.
Ylemmän ohjearvon ylittävien maiden keskipitoisuuksien arvioidaan olevan todetun
maksimipitoisuuden ja ylemmän ohjearvon keskiarvo. Alemman ohjearvon ylittävien
maiden keskipitoisuuksien arvioidaan olevan ylemmän ja alemman ohjearvon keskiar
yo, eli keskitisleiden osalta 650 mglkg ja bensiinijakeiden osalta 300 mg/kg.
Alueen pohjavedessä on todettu bensiinihiilivetyjä. Oletuksena on, että öljyhiilivedyt
ovat päässeet maaperään mittarikentän alueelta ja ovat kulkeutuneet tiiviin välikerrok
sen päällä olevassa orsivesikerroksessa säiliöalueelle ja pohjaveteen. Öljyhiilivedyt
kulkeutuvat alueella pohjaveden mukana. Lisäksi öljyhiilivetyjä on kulkeutunut maape
rään sadevesiviemärin purkuputken kautta.
Mittarikenttä
Mittarikentän alapuolisessa maassa todetut ylemmän ohjearvon ylittävät bensiinijakei
den (jakeet C5-C10) ja keskitisleiden (jakeet C10-C21) pitoisuudet sijaitsevat noin 0,7-2,1
metrin syvyydessä (tutkimukset 2012 ja 2016) ja todetut alemman ohjearvon ylittävät
keskitisleiden (jakeet C10-C21) pitoisuudet sijaitsevat noin 2,1-2,8 metrin syvyydessä
(tutkimus 2012).
Tutkimustulosten perusteella arvioidaan aiemmat ohjearvot ylittävien öljyhiilivetypitoi
suuksien (jakeet C5-Cio ja Cio-C21) esiintyvän mittarikentällä noin 100 m2 alueella noin
2 metrin paksuna kerroksena (noin 200 m3ktr, eli noin 400 tonnia). Ylemmän ohjearvon
ylittäviä pitoisuuksia sisältävien maiden osuuden arvioidaan olevan em. massoista noin
50% (noin 100 m3ktr, eli noin 200 tonnia).
Alemman ohjearvon ylittävien maiden keskipitoisuuksien arvioidaan olevan keskitislei
den osalta 650 mg/kg ja bensiinijakeiden osalta 300 mg/kg. Ylemmän ohjearvon ylittä
vien maiden keskipitoisuuksien arvioidaan olevan keskitisleiden osalta 3 500 mg/kg ja
bensiinijakeiden osalta 620 mg/kg.
Öljyhiilivetyjä arvioidaan em. massamäärien ja keskipitoisuuksien perusteella olevan
mittarikentän maaperässä noin 1 000 kg, joista bensiinijakeiden osuus on noin 200 kg.
Raskaan liikenteen D-pisteen alue
Raskaan liikenteen D-pisteen alapuolisessa maassa todetut ylemmän ohjearvon ylittä
vät keskitisleiden (jakeet C1o-C21) pitoisuudet sijaitsevat noin 1,5-2,1 metrin syvyydessä
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(tutkimus 2016) ja todetut alemman ohjearvon ylittävät keskitisleiden (jakeet C1o-C2;)
pitoisuudet sijaitsevat noin 2,1 2,8 metrin syvyydessä (tutkimus 2012).
-

Tutkimustulosten perusteella arvioidaan aIemmat ohjearvot ylittäviä keskitisleitä (jakeet
010-021) esiintyvän D-pisteen kohdalla noin 150 m2 alueella noin 2 metrin paksuisena
kerroksena (enintään noin 300 m3ktr, eli noin 600 tonnia). Ylemmän ohjearvon ylittäviä
pitoisuuksia sisältävien maiden osuuden arvioidaan olevan em. massoista noin 50%
(noin 150 m3ktr, eli noin 300 tonnia).
Alemman ohjearvon ylittävien maiden keskipitoisuuksien arvioidaan olevan keskitislei
den osalta 650 mg!kg. Ylemmän ohjearvon ylittävien maiden keskipitoisuuksien arvioi
daan olevan keskitisleiden osalta 2 250 mglkg.
Öljyhiilivetyjä arvioidaan em. massamäärien ja keskipitoisuuksien perusteella olevan D
pisteen maaperässä noin 900 kg.
Oja

Sadevesien purkuputken päästä otetussa näytteessä todetut keskitisleiden (jakeet Cia
C21) pitoisuudet ylittivät ylemmät ohjearvot ja raskaiden öljyjakeiden (jakeet 022-040) pi
toisuudet ylittivät aIemmat ohjearvot.
Tutkimustulosten perusteella arvioidaan alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia esiin
tyvän ojassa noin 20 metrin matkalla, noin 3 metrin leveydellä ja arvion mukaan alle 0,3
metrin paksuudelta, eli yhteensä noin 20 m3ktr. Öljyhiilivetyjen kokonaismäärän ojan
pohjassa arvioidaan olevan alle 100 kg (keskitisleitä ja raskaita öljyjakeita).
Yhteenveto haitta-aineiden kokonaismääristä
Edellä esitetyn perusteella tutkituilla alueilla maaperässä arvioidaan olevan öljyhiilivety
jä sisältäviä massoja seuraavasti:
O
alemman ohjearvopitoisuuden ylittäviä massoja yhteensä noin 500 m3ktr, eli
noin 1 000 tonnia, joista
O
ylemmän ohjearvopitoisuuden ylittäviä massoja yhteensä noin 250 m3ktr, eli
noin 500 tonnia.
Edellä mainitut massat sisältävät arvion mukaan öljyhiilivetyjä yhteensä noin 2 000 kg,
joista keskitisleitä noin 1 800 kg ja bensiinijakeita noin 200 kg.
Muutostöiden johdosta kaivettavat massamäärät

Polttoaineen jakeluaseman muutostöiden johdosta tehdään kaivutöitä yhteensä noin
1100 m2 alueella. Arvioitu kaivusyvyys vaihtelee välillä 1-4 metriä. Kaivumääriksi tulee
yhteensä noin 2 300 m3ktr. Arviossa on oletettu, että alueilla, joille ei ole voitu sijoittaa
tutkimuspisteitä rakenteiden vuoksi, voi myös esiintyä hiilivetyjä. Säiliöalueen osalta on
oletettu, että puolessa kaivettavista maista pitoisuudet on yli ohjearvojen. Koska hiilive
tyjä on levinnyt veden mukana, on muiden kaivumaiden oletettu voivan sisältää hiilive
tyjen hajua.
Massamäärien ja haitta-ainepitoisuuksien tarkempi laajuus selviää rakenteiden poiston
yhteydessä.
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Epävarmuustarkastelu

Tutkimusten tarkoituksena on ollut todeta maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja
sen laajuus. Jakeluaseman maanalaiset rakenteet ovat rajoittaneet tutkimuspisteiden
sijoittamista ja tästä johtuen tutkimuspisteitä ei ole voitu sijoittaa mittarikenttien ja ra
kennuksen väliselle alueelle. Tästä johtuen pilaantuneisuus voi jatkua miifarikentiltä ra
kennuksen suuntaan.
Myös muilla alueilla maanalaiset rakenteet rajoittivat tutkimuspisteiden sijoittelua, joten
arvio maaperän pilaantuneisuuden laajuudesta on epävarma.
Karttatarkastelun perusteella arvioitu pohjaveden virtaussuunta on etelään kohti Kemi
jokea. Vedenpinnan keskimääräinen gradientti kohteen pohjavesipinnasta Kemijokeen
on noin 1 %. Pohjavedenpinnan havaintojen perusteella pohjaveden virtaussuunnan
arvioidaan olevan kohteen alueelta etelän-etelälounaan suuntaan. Pohjaveden virtaus
ta pohjoiseen kohti suoaluetta ei ole voitu pois sulkea.

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS JA KUN NOSTUSTARVE
Riskinarvio
Lähtökohdat

Kohteessa tehdyissä tutkimuksissa on todettu maanäytteissä öljyhiilivetyjen pitoisuuk
sia mittarikenttien alapuoliseen maaperään tehdyissä tutkimuspisteissä. Todetut ylem
män ja alemman ohjearvon ylittävät öljyhiilivetyjen pitoisuudet sijaitsevat noin 0,5-3
metrin syvyydessä. Lisäksi aiemmat ja ylemmät ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia öljyhiili
vetyjä on havaittu sadevesiviemärin purkuputken alueella. Sadevesiviemärin purkuputki
sijaitsee kohdekiinteistön rajan tuntumassa. Alueen pohjavedestä otetuissa näytteissä
on todettu bensiinijakeita.
Kohteessa on suoritettu polttoaineen jakelutoimintaa useamman vuosikymmenen ajan,
minkä perusteella ko. toiminnan voidaan sanoa olleen vakiintunutta alueella.
Alue on merkitty asemakaavaan huoltoasema -korttelialueeksi. Tiedossa ei ole kaavamuutoksia tai muutoksia kiinteistön käytössä.
Kohde ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella, eikä alueen pohjavettä käytetä talousve
tenä. Alueen läheisyydessä ei ole ns. herkkää toimintaa. Jakeluaseman lähiympäristö
on pääosin teollisuusalueetta.
Haitta-aineiden kulkeutuminen

Alueen maaperä koostuu pääosin moreenista, tutkimuspisteissä todettiin myös hiek
kaa, turvetta, silttiä ja savea. Vesipinnan alapuolella noin 4-5 metrin syvyydellä, todet
tiin vuoden 2012 tutkimuksissa tiukka moreenikerros. Alueen topografia on peruskartan
mukaan suhteellisen tasaista. Tutkimuskohteen maanpinta sijaitsee tasolla noin
+78...+79m.
Tutkimuskohde ei sijaitse luokitellulia pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue
(Pöyliövaara 12699107, 1 luokka) sijaitsee noin 2 km kohteesta kaakkoon. Toinen poh
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javesialue (Mäntyvaara, 1269801 A, 1 luokka) sijaitsee kohteen luoteispuolella noin 2,5
km etäisyydellä kohteesta.
Tutkimuksen yhteydessä kohteeseen asennettiin kuusi pohjavesiputkea. Putkiin kertyi
vettä ja vedenpinnantaso oli huhtikuussa tasolla +76,66
+77,05.
...

Kemijoki sijaitsee noin 250 metrin etäisyydellä kohteesta etelään. Kemijoen vedenpinta
on karttatiedon perusteella tasolla +74,1. Karttatarkastelun perusteella arvioitu pohjaveden virtaussuunta on etelään kohti Kemijokea. Vedenpinnan keskimääräinen gra
dientti kohteen pohjavesipinnasta Kemijokeen on noin 1 ¾. Pohjavedenpinnan havain
tojen perusteella pohjaveden virtaussuunnan arvioidaan olevan kohteen alueelta ete
län- etelälounaan suuntaan. Huhtikuun pinnantasojen perusteella arvioitu pohjaveden
gradientti on alle 1 %.
Pohjavedessä hiilivetyjä on todettu säiliöalueen länsi- ja lounaispuolella (GA1: MTBE
1,7-2,6 mgIl, TAME 0,26-0,38 mgfl ja bentseeni: 0,034-0,13 mgfl, GA3: MTBE 5,3-260
mgll, TAME 0,7-53 mg/l ja bentseeni 0,063-0,49 mgIl, GA5: MTBE 0,0067 mg/l, GA6
MTBE 0,029 mg!l). Em. bensiinihiilivetyjen komponentteja ei kuitenkaan ole todettu
maanäytteissä, joten kyseessä arvioidaan olevan mittarikentällä tai säiliöalueella tapah
tunut päästä, josta bensiinihiilivedyt ovat kulkeutuneet orsi-/pohjaveden mukana pohja
vesiputkien GA1 ja GA3 sekä edelleen pohjavesiputkien GA5 ja GA6 alueille. Haittaaineiden levinneisyys maaperässä on pystytty rajaamaan tutkimuksissa pilaantuman
länsi- ja eteläpuolella, mutta ei pilaantuman huoltamorakennuksen puoleisella alueella.
Pohjavedessä havaittujen pitoisuuksien laajuutta ei ole saatu rajattua kohteessa teh
dyillä tutkimuksilla.
Kulkeutumisriskin arvioinnin perusteella hiilivedyt eivät kulkeudu kohteen ulkopuolelle
orsi- tai pohjaveden mukana ympäriställe tai terveydelle haittaa aiheuttavina pitoisuuk
sina. Pahimmissa laskentaskenaarioissa pohjaveden MTBE-pitoisuudet naapurikiinteis
tän alueella ja Kemijoen rannassa voivat olla merkittäviä, vaikka eivät terveys- tai ym
päristäriskiä aiheuttaisikaan.
Terveysriskit

Kohteen maaperässä ja pohjavedessä todetuista hiilivetypitoisuuksista ei arvioida ai
heutuvan sellaista suoraa altistumista, joista voisi aiheutua terveysriskiä. Mikäli poltto
aineen jakeluaseman mahdollisen tulevan purkamisen tai muutostäiden yhteydessä to
detaan terveyshaittaa tai -riskiä aiheuttavia hiilivetypitoisuuksia pintamaassa, poiste
taan ne tässä kunnostussuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Näin ollen suoraa altistu
mista hiilivetypitoiselle maa-ainekselle tai pölylle, tai pohjavedelle ei tarkastella mahdoi
lisina altistusreitteinä.
Ainoiksi terveysriskin kannalta tarkasteltaviksi kulkeutumis- ja altistusreiteiksi jää haih
tuminen hiilivetypitoisesta maaperästä huokoskaasuun ja kulkeutuminen ulko- ja si
säilmaan.
Hiilivetyjen haihtuminen ja kulkeutuminen ulkoilmaan on hidasta. Maaperästä ulkoil
maan haihtuvat vähäiset hiilivetymäärät leviävät ulkoilmaan siten, että maaperässä to
detuista pitoisuuksista ei aiheudu havaittavia pitoisuuksia ulkoilmaan. Ulkoilmaan haih
tumisen johdosta ei ole tarpeen rajoittaa maaperässä mittarikenttien alla esiintyvien hii
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.elv-keskus.fl/Iappi
96101 Rovaniemi

10
livetyjen pitoisuuksia. Hiilivetyjen haihtumisesta ulkoilmaan ei aiheudu terveysriskiä tai
haittaa.

-

Terveysriskin atvioinnin perusteella kohteessa todetut hiilivetypitoisuudet eivät haihdu
huoltoasemarakennuksen sisäilmaan terveys- tai hajuhaittaa aiheuttavina pitoisuuksi
na. Hiilivetyjen ei myöskään arvioida kulkeutuvan naapurikiinteistön alueelle sellaisina
pitoisuuksina, joista aiheutuisi terveysriskiä tai hajuhaittaa. Korkeimmat orsivedessä
todetut pitoisuudet ovat kuitenkin bensiinin lisäaineina käytettyjen oksygenaattien osal
ta niin korkeat, että pahimmassa tapauksessa kohteen ulkopuolelle voisi kulkeutua
korkeita MTBE:n ja ETBE:n pitoisuuksia, joista voisi aiheutua hajuhaittaa naapurikiin
teistöllä sijaitsevan liikerakennuksen sisäilmaan.
Em. epävarmuuden poistamiseksi tulee pohjaveden seurantaa jatkaa sekä tarkistaa
maaperän pitoisuudet mahdollisten kaivutöiden yhteydessä.
Ympäristöriskit
Liikerakennusten korttelialueella, jossa on lupa polttoaineen myynnille, ihmistoiminnan
vaikutus maaperän ekologiaan on hyväksytty jo maankäyttömuodosta päätettäessä, jo
ten kohteen alueella ei esiinny erityistä suojelutarvetta. Todetut hiilivedyt sijaitsevat
polttoaineen jakeluasemalla mittarikenttien alapuolella. Mikäli polttoaineen jakeluase
man mahdollisen tulevan purkamisen tai muutostöiden yhteydessä todetaan ympäris
töhaittaa tai -riskiä aiheuttavia hiilivetypitoisuuksia pintamaassa, poistetaan ne kunnos
tussuunnitelmassa esitetyn mukaisesti.
Jakeluasema sijaitsee toiminnassa olevalla liikekiinteistöllä, joten sen kohta tullaan ole
tettavasti asfaltoimaan myös aseman mahdollisen purkamisen tai muutostöiden ja nii
den yhteydessä tehtävien pilaantuneen maaperän kunnostustöiden jälkeen. Näin ollen
eläimet eivät pääse altistumaan maaperän hiilivedyille. Maaperän pieneliöstön ja kas
villisuuden altistuminen on myös rajoitettua hiilivetyjen sijainnin johdosta (päällystetyllä
alueella). Pohjaveden pinnan arvioitu syvyys on 2-3 metrin syvyydellä maanpinnasta,
joten pohjavedessä olevat hiilivedyt eivät ole helposti kasvien tai pieneliöiden kuten
matojen saatavissa. Alueella ei ole pohjaveden käyttöä eikä lähellä ole sellaista pohjaveden purkupaikkaa, jossa eliöstö voisi altistua pohjaveteen päässeille hiilivedyille.
Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että kohteen maaperässä sekä orsi- ja poh
javedessä todetuista hiilivetypitoisuuksista ei arvioida aiheutuvan ekologista riskiä tai
haittaa.
Maaperän pilaantu neisuus ja kunnostustarve
Maaperä

Kohteen maaperässä todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei riskinarvioinnin perusteella
arvioida aiheutuvan terveys- tai ympäristöriskiä kohteen alueella tai sen ympäristössä.
Näin ollen kohteen maaperää ei luokitella pilaantuneeksi eikä kohteessa ole välitöntä
pilaantuneen maaperän kunnostustarvetta.
Polttoaineen jakeluasemalle on suunniteltu muutostöitä syksyllä 2016, jolloin kohteessa
kaivetaan myös em. haitta-ainepitoisuuksia sisältävillä alueilla. Muutostöiden edellyt
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tämillä kaivualueilla tehdään pilaantuneen maaperän kunnostusta muutostöiden edel
lyttämässä laajuudessa.
Maanalaisten
rakenteiden
vaurioitumisvaaran
johdosta
maaperän
haitta
ainepitoisuuksia ei ole voitu selvittää pääosalla kaivualueita. Näin ollen muutostöihin
liittyvien kaivutöiden yhteydessä tulee varautua myös korkeampiin haitta-aine
pitoisuuksiin ja laajemmalla alueella kuin tutkimuksissa on todettu. Mikäli pitoisuuksien
arvioidaan aiheuttavan mahdollista terveys- tai ympäristöriskiä, tulee toteuttaa riskin
hallintatoimenpiteitä, joifla riski pidetään hyväksyttävällä tasolla.
Pohjavesi
Kohteen orsivedessä on todettu sellaisia bensiinin lisäaineena käytettävien
oksygenaattien (MTBE, TAME, ETBE ja TAEE) pitoisuuksia, joista voi pahimmassa le
viämisskenaariossa aiheutua mahdollisesti haitallisia pitoisuuksia pohjaveteen kohteen
ulkopuolella. Näiden mahdollisten pitoisuuksien lähdettä ja mahdollista kulkeutumista
tulee riskinarvioinnin epävarmuuden pienentämiseksi selvittää jakeluaseman muutostöiden yhteydessä tarkemmin. Mikäli haitallisten pitoisuuksien leviämisen arvioidaan
olevan mahdollista, tulee toteuttaa riskinhallintaratkaisuja, joilla estetään hiilivetyjen
haitallinen leviäminen.
Kun nostustavoifteet
Maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnin perusteella kohteessa ei
ole pilaantuneen maaperän kunnostustarvetta.
Vaikka pohjaveden hiilivedyt eivät aiheuttaisi terveysriskiä naapurikiinteistöllä, suurten
pitoisuuksien kulkeutumista naapurikiinteistön alueelle ei välttämättä voida pitää hy
väksyttävänä. Tässä kohteessa suurimpina haitattomina pitoisuuksina naapurikiinteis
tön pohjavedessä käytetään oksygenaateille (MTBE, TAME, ETBE ja TAEE) 2 mg/l,
bentseenillä 0,01 mg/l ja TEX-yhdisteillä 0,1 mgIl. Lisäksi rajoitetaan bensiinihiilivetyjen
pitoisuuksia jakeluasemakiinteistön rajalla, vaikka pitoisuuksista ei katualueen alla ai
heudukaan haittaa. Laskennan mukaan kyseiset pitoisuudet alittuvat naapurikiinteistön
pohjavedessä, jos hiilivetyjen pitoisuudet pohjavesiputkissa GA1 ja GA3 eivät yhtä tau
lukossa (alla) esitettyjä pitoisuuksia.
Pohjaveden haitattomat pitoisuudet (mgII):
Haitta-aine

Haitaftomat pitoisuudet naapurikiinteistöllä

Haitaton pitoisuus kiinteistön
rajalla (GAJ)

Bentseeni

0,01
0,1
0,1
0,1

5
10
10
10

50
400
50
50

1
50
50
50

2

10

40

40

Tolueeni
Etyylibentseeni
Ksyleenit
Oksygenaatit
summa

Haitaton pitoisuus säiliöalueella (GA3)

Haitaton pitoi
suus rakennuk
sen allalvieressä

Taulukossa esitettyjä haitattomia pitoisuuksia käytetään kohteen pohjaveden kunnos
tuksen tavoitepitoisuuksina.
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Huoltoasemarakennuksen kannalta bentseenin haitaton pitoisuus rakennuksen alapuo
lisessa orsivedessä on 1 mgll. ETBE:n osalta pitoisuus, joka ei aiheuta hajuhaittaa si
säilmaan, on 24 mg/l. MTBE:n osalta vastaava pitoisuus on 75 mg/l. Korkeammatkaan
pitoisuudet eivät välttämättä aiheuta hajuja sisäilmaan, haitattomat pitoisuudet on las
kettu kirjallisuudesta löytyvien alimpien hajukynnysten mukaan. Haitattomana pitoisuu
tena rakennuksen vieressä käytetään oksygenaattien summan osalta 40 mg/l, kuten
säiliöalueellakin. TEX-yhdisteiden osalta käytetään rakennuksen vieressä haitattomana
pitoisuutena 50 mg/kg.
Laskelmien perusteella maaperän hiilivetypitoisuudet eivät kohteen olosuhteissa aiheu
ta haittaa tai riskiä. Mikäli hiilivedyt pääsevät suoraan pohjaveteen, voi tapahtua kul
keutumista pohjaveden mukana. Maaperän pitoisuuksien haitattomuutta arvioidaan
pohjaveteen aiheutuvien pitoisuuksien perusteella. Maaperälle ei esitetä bensiinihiilive
tyjen tavoitepitoisuuksia. Jos maaperän hiilivetypitoisuuksien arvioidaan aiheuttavan
pohjaveteen säiliöalueella (GA3) tai kiinteistön rajalla (GA1) sellaisia pitoisuuksia, jotka
ylittävät taulukon (yllä) hiilivetypitoisuudet, toteutetaan hiilivetyjen leviämisen estä
miseksi tarvittavia riskinhallintatoimenpiteitä (menetelmät suunnitellaan erikseen).
Öljyhiilivetyjen keskitisleitä C10-C21 ja raskaita jakeita C21-C40 ei ole todettu kohteen or
si- tai pohjavedessä. Lähes kaikki keskitisleiden ja raskaiden jakeiden fraktiot luokitel
laan ympäristössä kulkeutumattomiksi, joten keskitisleiden ja raskaiden jakeiden osalta
kulkeutumisriskiä ei muodostu, jos maaperän pitoisuudet eivät yhtä pitoisuutta, jolloin
liikkuvaa faasia alkaa muodostua. Keskitisleiden osalta raja keskirakeisessa karkeas
sa hiekassa on noin 7700 mg/kg ja raskaidenjakeiden osalta noin 17000 mg/kg.
-

Mikäli jakeluaseman alueella tehdään sellaisia muutostöitä, että hiihivetypitoista maape
rää joudutaan kaivamaan, tehdään kunnostustyöt tämän suunnitelman periaatteiden
mukaisesti. Jos kaivumaissa pitoisuustasot ylittävät VNa 214/2007 asetetut ylemmät
ohjearvotasot, toimitetaan kyseiset maa-ainekset asianmukaiseen vastaanottopaik
kaan. Jos kaivumaiden pitoisuudet jäävät alle ylempien ohjearvotasojen, voidaan kai
vumaita hyödyntää kaivantojen täytöissä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnet
tävissä.
Maaperään jäävät haitta-aineet
Mikäli kohteen orsi/pohjaveteen tai maaperään jää muutostöiden jälkeen esitetyt tavoi
tepitoisuudet ylittäviä hiihivetypitoisuuksia, arvioidaan kohteeseen jääneiden pitoisuuk
sien mahdollisesti aiheuttamaa riskiä kunnostuksen jälkeen tehtävässä toimenpidera
portissa. Tarpeen mukaan varaudutaan kunnostuksen jatkamiseen muilla menetelmillä.
KUNNOSTUS
Kunnostustyölle nimetään valvoja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töi
den aloittamista Lapin ELY-keskuksehle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluvi
ranomaisel he.
Kohteen erityispiirteet
Kohteen maaperässä on todettu öljyhiilivetyjä ja pohjavedessä bensiinihiihivetyjä.
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Öljyhiilivetyjen keskitisleet on todettu mittarikentän ja D-pisteen alla. Mittarikenttää ei
pureta, joten mittarikentän takenteita vaarantamatta ei ole mahdollista poistaa kaikkea
öljyhiilivetypitoista maata. Mittarikentällä arvioidaan olevan orsivesikerros tiiviin maakerroksen päällä. Varsinainen pohjavesikerros on tiiviin välikerroksen alla. Keskitisleet
eivät leviä helposti syvälle eivätkä laajalle, joten maaperään jäävistä keskitisleistä ei ai
heudu riskiä tai haittaa.
Pohjavedessä on todettu korkeita bensiinin oksygenaattien ja BTEX-yhdisteiden pitoi
suuksia. Bensiinihiilivedyt ovat todennäköisesti päässeet maaperään ja pohjaveteen
säiliöalueella tai mittarikentällä. Maanalaisia rakenteita vaarantamatta ei ole voitu sel
vittää hiilivetyjen tarkkaa lähdettä tai niiden laajuutta maaperässä.
Kunnostusmenetelmän valinta
Öljyhiilivedyillä pilaantuneen maaperän kunnostamiseen soveltuvia menetelmiä ovat
mm.
O
Massanvaihto: massanvaihdossa haitta-ainepitoinen maa-aines poistetaan kai
vamalla ja korvataan pilaantumattomilla mailla. Massanvaihto soveltuu kohtee
seen, kun kohteen alueella tehdään huoltoasematoimintaan liittyviä muutostöi
tä. Mittarikenttää ei pureta, joten sen rakenteiden turvaaminen rajoittaa mas
sanvaihdon soveltuvuutta. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa muutostyöt mahdolli
simman nopeasti, joten massanvaihto pyritään rajoittamaan ainoastaan muu
tostöiden edellyttämään laajuuteen.
O
Veden pumppaus ja käsittely: soveltuu suojapumppaukseen bensiinihiilivetyjen
leviämisen estämiseen. Veden pumppaus soveltuu pohjavedessä todettujen
oksygenaattien (MTBE, TAME, ETBE ja TAEE) puhdistusmenetelmäksi. Mui
den bensiinin komponenttien ja raskaampien öljyhiilivetyjen osalta veden
pumppaus ei sovellu kovin hyvin puhdistusmenetelmäksi.
O
Kemiallinen hapetus: mittarikentän öljyhiilivetyjen keskitisleiden kunnostami
seen hapetuksen soveltuvuutta kohteeseen heikentää haitta-aineiden sijainti
orgaanista ainesta sisältävässä kerroksessa. Orgaaninen aines kuluttaa hape
tinta ja näin ollen kemiallinen hapetus vaatisi mittarikentän osalta suuria määriä
hapetinta. Pohjavedessä todettujen bensiinihiilivetyjen lähteen kunnostamiseen
kemiallinen hapetus voi soveltua.
O
Huokoskaasumenetelmä: ei sovellu tähän kohteeseen, koska hiilivedyt sijaitse
vat hienorakeisessa ja huonosti ilmaa läpäisevässä maaperässä ja pohjave
dessä.
O
Elektrokineettinen hapetus (EKO): elektrokineettinen hapetus saattaa soveltua
kohteen maaperän ja pohjaveden kunnostamiseen. Vastaavista kohteista on
vain vähän kokemusta Suomessa, mutta menetelmän kokemukset muualla an
tavat viitteitä sen toimimisesta. Kohde voisi soveltua menetelmän koekohteeksi.
O
Termiset menetelmät: termiset menetelmät voisivat soveltua kohteen maaperän
puhdistamiseen. Termisten menetelmien soveltamista rajoittaa kokemuksen
puute menetelmän käytöstä Suomessa.
O
Biologisen hajoamisen tehostaminen: tehostettu biologinen hajoaminen voi olla
mahdollinen menetelmä kohteen pohjaveden ja maaperän puhdistamiseen.
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O

Muut menetelmät: muut in situ menetelmät eivät arvion mukaan sovellu tähän
kohteeseen. Muut menetelmät edellyttävät myös massanvaihtoa, joten niitä ei
käsitellä tässä suunnitelmassa.
-

Kunnostusmenetelmiksi valitaan seuraavat:
O

O

O

Osittainen massanvaihto muutostöiden edellyttämässä laajuudessa: jakeluase
man muutostöiden johdosta tullaan alueella kaivamaan öljyhiilivetypitoista maa
perää. Tältä osin käytetään pilaantuneen maaperänkunnostusmenetelmänä
massanvaihtoa. Massojen kaivaminen ja pois kuljettaminen pyritään minimoi
maan ja rakennusaika pitämään mahdollisimman lyhyenä. Koska maaperässä
todettujen öljyhiilivetyjen keskijakeiden leviämisestä ei aiheudu riskiä tai haittaa,
ja bensiinihiilivetyjen kunnostaminen ja riskien hallinta voidaan hoitaa muilla
menetelmillä, ei massanvaihtoa jatketa muutostöiden edellyttämää kaivua laa
jemmalle. Massanvaihtoa käytetään kunnostusmenetelmänä muutostöiden
osalta säiliöalueella ja mittarikentillä. Lisäksi poistetaan massanvaihdolla ojan
pintamaat sadevesien purkuputken alueella.
Veden pumppaus ja käsittely: pohjaveden pumppaukseen varaudutaan asen
tamalla pumppauskaivo säiliökaivantoon tai pohjavesiputken GA3 alueella. Ve
den pumppaus ja pumpatun pohjaveden käsittely käynnistetään, mikäli aseman
muutostöiden jälkeen arvioidaan sen olevan tarpeen hiilivetyjen leviämisen es
tämiseksi tai oksygenaattien (MTBE, TAME, ETBE ja TAEE) pitoisuuksien pie
nentämiseksi pohjavedessä. Pumpattu vesi puhdistetaan stripperin ja/tai aktiivi
hiilisuodattimen tai muun soveltuvan vedenpuhdistusmenetelmän avulla. Puh
distettu vesi johdetaan joko jätevesiviemäriin tai avo-ojaan.
ln situ -menetelmät: mikäli osittaisen massanvaihdon jälkeen maaperään tai
pohjaveteen todetaan jäävän riskiä tai haittaa aiheuttavia hiilivetyjen pitoisuuk
sia, jatketaan maaperän kunnostamista in situ -menetelmillä. In situ -menetel
mät otetaan käyttöön vain, jos maaperään jäävät hiilivetypitoisuudet aiheuttavat
sellaisia pitoisuuksia pohjaveteen, että kunnostuksen jatkaminen on tarpeen.
Suunnitelmissa varaudutaan biologisen hajoamisen tehostamiseen, elektroki
neettiseen hapetukseen (EKO) ja kemialliseen hapetukseen (ISCO). Alueelle
suunnitellaan asennettavaksi syöttöputkisto hapetinta tai biologista hajoamista
tehostavan aineen syöttöä varten ja vaihtoehtoisesti elektrodit mahdollista
elektrokineettisen hapetuksen testausta varten. Lopulliset menetelmät ja asen
nukset valitaan yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä ja niiden käytöstä
päätetään työn aikana tehtyjen havaintojen perusteella.

Kunnostusaikataulu
Pilaantuneen maaperän kunnostus on suunniteltu toteutettavaksi syyskuussa 2016 teh
tävien muutostöiden yhteydessä. Työn arvioidaan kestävän maksimissaan noin 3-4
viikkoa.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.
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LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös

Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puh
distamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

Kiinteistöltä RN:o 698-9-9037-7 (toimenpidealue, liite 2) on poistettava pilaantu
neet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maape
rän pilaantuneisuuden puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) ylemmät ohjearvot öljyhiilivetyjen osalta. Ylempi ohjearvo bensiinija
keille 05-010 on 500 mg/kg, keskitisleille >010-021 1 000 mg/kg ja raskaille öljyja
keille >021-0402 000 mg/kg. Jos kaivumaiden pitoisuudet jäävät alle ylempien oh
jearvotasojen, voidaan kaivumaita hyödyntää kaivantojen täytöissä, mikäli ne
ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä. Polttoaineiden varastointi- ja jakelu
toimintaan tarkoitetut käytöstä poistetut maanalaiset laitteet ja rakennelmat tulee
poistaa.
Alueen pohjaveden kunnostustarve tulee selvittää ja tarvittaessa kunnostaa. Poh
javeden öljyhiilivetyjen tavoitepitoisuustaso keskitisleille >Cio-C21 on 2 mg/l ja
bensiinijakeille 05-010 1 mg/l.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rova
niemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on
saatettava loppuun 31 .8.2017 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa sii
hen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoit
tajan esityksestä loppuun saatetuksi.
Mikäli massanvaihdon jälkeen maaperään tai pohjaveteen todetaan jäävän hait
ta-ainepitoisuuksia, jatketaan maaperän kunnostamista in situ -menetelmillä. In
situ -menetelmät otetaan käyttöön vain, jos maaperään jäävät hiilivetypitoisuudet
aiheuttavat sellaisia pitoisuuksia pohjaveteen, että kunnostuksen jatkaminen on
tarpeen. Kunnostustavoitteiden saavuttamiseksi voidaan käyttää biologisen ha
joamisen tehostamista, elektrokineettistä hapetusta (EKO) tai kemiallista hape
tusta (ISCO). In situ -menetelmien käyttämisestä pilaantuneen maaperän kunnostamiseen on tehtävä erillinen ilmoitus ja selvitys ympäristö- ja terveysvaiku
tuksista Lapin ELY -keskukselle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.
2.

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

3.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa
kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon sekä käsittelyyn. Kaikkien
puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jälleiden sijoituspaikka on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäris
tönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen
kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaan
tumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee kuljetuska
luston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitallisia aineita
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ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana. Pilaan
tuneen maan haltijan velvollisuus on laatia siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaan
tuneita maita siirrettäessä on kuljetusten mukana jätelain (646/2011) 121 §:n mu
kainen siirtoasiakirja.
4.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät valtioneuvoston maape
rän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) aiemmat ohjearvot voidaan pakottavasta syystä välivarastoida kun
teistöllä tiiviillä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on peitettävä
huuhtoutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

5.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, on se
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
tukseen soveltuvalla laitteistolla. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään,
on veden viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitok
selta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen otettu
pilaantuneita aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristön
suojelulain 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 pi
toisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan. Mi
käli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoihin,
on esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä esitettä
vä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja
terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräys melun torjunnasta
7.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä koh
teissa kello 07.00 ja 22.00 välisenä aikana A-painotetun ekvivalenttimelutason
(Laeq) arvoa 55 dB (A) eikä kello 22.00 ja 07.00 välisenä aikana A-painotetun
ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 50 dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on
aihetta epäillä toiminnasta syntyvän meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvolli
nen 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 pi
laantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvo
jan tulee laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystie
dot, työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää
kunnostustyön aikana.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
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9.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviran
omaiselle. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshait
taa, on tapauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanhar
joittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torju
miseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkaitusta ja
raportoinnista

10.

Kunnostustyön aikana tulee pitää työmaapöytäkirjaa, johon kirjataan tehdyt toi
menpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Pöytäkirjat on
säilytettävä vähintään kolmen (3) vuoden ajan ja ne on pyynnöstä esitettävä La
pin ELY-keskukselle tai Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisel
le.

11.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt raja-arvot. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorio
analyyseillä varmistetut tarkkailutulokset alittavat kaikilta kaivannon reunoilta ja
sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa peittää ennen
kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulosten perusteella on todettu maaperän pi
laantumattomuus ja Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäris
tönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastami
seen.

12.

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

13.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rovanie
men kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukau
den kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto työmaapöytäkirjasta,
O
yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, 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 kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta ja
O
tarvittaessa määräyksessä 6 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 12 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

Määräysten perustelut

Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisek
si. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot öl
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jyhiilivetypitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään
huomioon alueen kaavoitustilanteen ja käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa noudate
taan yleisesti käytössä olevia hyväksyttäviä puhdistusmenetelmiä eikä toiminnasta ai
heudu ympäristön muuta pilaantumista. Kunnostustyölle on asetettu määräaika, että
työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että vi
ranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta en
nen töiden aloittamista (määräys 1).
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan uI
kopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toi
mittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
laisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (mää
räykset 3-4).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään öljyhiilivetyjen edel
leen kulkeutuminen kunnosteifavien alueiden ulkopuolelle. Hiilivetyjä sisältävät jätteet
voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä
asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneissa lai
toksissa (määräys 5).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt 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).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa
miseksi (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 var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden anta
miseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annet
tu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 9).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoillajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnos
tuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan, et
tä kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
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tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin kent
tämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi kai
vantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottaminen
varmistaa päätöksessä asetetun puhd istustason saavuttamisen.
Kunnostustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
kunnostettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti se
kä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 10-13).

Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

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 §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 elin
keinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna
2016 (1731/2015).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 100 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2016 (1731/2015) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €Ih. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 20 tuntia eli maksu on yhteensä 1100 €.
(Koodaus: toiminto 3802301352, suorite 3800114202, tyks 3800251402, nimike 3944)

LASKUN LÄHETTÄMINEN
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää myöhemmin teille tätä päätöstä
koskevan laskun.
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PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojär
jestelmään.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Tämän päätöksen valmisteluun on osallistunut insinööri Anna-Kaisa Puhakka.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö

Eira Luokkanen

Ympäristöinsinööri

Vesa-Matti Määttä

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
Toimenpidealuekartta
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valituspäivää laskellaessa
ei antopäivää oteta lukuun. J05 valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, va
punpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämises
tä, ellei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi saapumispäivänä. Postitse
saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus. Milloin kysees
sä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tie
doksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Vastaanottajalle tai tämän edustajalle henkilökoh
taisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu tiedoksisaantitodis
tus.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toi
mittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta
riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään valitusajan päät
tymispäivänä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asi
aa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskiijelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valillaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran
omaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan
hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos
hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 €.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
postiosoite:
PL 204, 65101 VAASA
käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
aukioloaika:
8.00 - 16.15
puhelin:
029 5642611
telekopio:
029 56 42760
sähköposti:
vaasa.hao.oikeus.fi
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
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Alakorkalontie 22
96300 Rovaniemi

Neste 01 Truck Rovaniemi Alakorkalontie
A3 MK 1.500
07.04.2016

TL II
e0,25

MK2 Oy ARKKITEHTUURI & RAKENNUITAMINEN
KUMPULANTIE 1
00520 HELSINKI
PUH. 010 4227 100 FAX: 010 4227 IlO
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