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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka
koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Kemin Satama Oy
Ajoksentie 748
94900 KEMI
Yhteyshenkilö: Jari Heikkilä, jari.heikkila@keminsatama.fi
Y-tunnus 2446426-4
PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Kemin kaupungin Ajoksessa osoitteessa Öljysatamantie
119, 94900 Kemi. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä RN:o
240-403-97-1. 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 18.1.2019.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA OMISTAJA
Alueella on voimassa Kemin kaupungin Ajoksen asemakaava, jossa alue on osoitettu
satama-alueen osaksi, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (ls/kem). Putkilinjan öljyvuotokohta sijaitsee Kluuvijärventien ja Öljysatamankadun risteysalueella.
Kiinteistön omistaa Kemin Satama Oy.
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ILMOITETTU TOIMINTA
Kemin Ajoksen öljysataman alueella tapahtui putkirikon vuoksi öljyvuoto 31.8.2018,
jonka seurauksena öljyistä vesiseosta päätyi maastoon. Havaitusta öljypäästöstä on
tehty ympäristöpoikkeamailmoitus Lapin ELY-keskukselle 3.9.2018. Lisäksi asiasta on
tiedotettu pelastusviranomaiselle, Kemin Satama Oy:lle ja Kemin kaupungille.
Neste Oyj:n toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on tehnyt kohteessa
maaperän pilaantuneisuuden tutkimusta sekä ympäristöteknistä valvontaa 4.9.2018.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää maaperän haitta-ainepitoisuuksia kohteessa
tehtyjen välittömien öljyntorjuntatoimien jälkeen. Edellä mainitusta tutkimuksesta ja
kunnostustoimenpiteistä on laadittu erillinen selvitys (Kemin terminaali: öljyvuotokohde,
Pilaantuneen maaperän tutkimus- ja toimenpideraportti P36604P001, 8.10.2018).
Kemin Satama Oy:n toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on tehnyt kohteessa lisätutkimuksia 31.10.-1.11.2018 pilaantuneisuuden laajuuden ja laadun selvittämiseksi ja laatinut siitä raportin (Kemin terminaali: öljyvahinko, Pilaantuneen maaperän
tutkimusraportti P37003P001, 18.12.2018).
Kemin Satama on perustettu vuonna 1869. Aluksi Kemin Satama perustettiin nykyisen
sisäsataman paikalle. Ajoksen syväsatamaa alettiin rakentaa vuonna 1939. Kemin
öljysatama on osa Ajoksen satamaa ja öljysataman toiminta on alkanut 1950-luvulla.
Öljysatamalla on ollut useita käyttäjiä. Alueella harjoitetun toiminnan luonne huomioon
ottaen sekä tehtyjen maaperätutkimusten tulosten perusteella on mahdollista, että
maaperässä todetut haitta-ainepitoisuudet ovat osittain vanhempaa alkuperää. Öljysataman alueella on varastoitu 1950-luvulta lähtien mm. bensiiniä, diesel- ja kevytpolttoöljyä sekä erilaisia lisä- ja merkkiaineita.
Öljysataman käyttöön ei ole tiedossa muutoksia.
Kemin Satama Oy on vuokrannut alueita satama-alueen toimijoiden käyttöön. Kohteessa sijaitsevien polttonesteputkistojen vastuu- ja omistusrajoja selvitetään.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Maanpinnan taso vuotokohtaa ympäröivillä tien reuna-alueilla on noin +2,5 m mpy ja
tiealueella noin +3,5 m mpy. Alue on rakennettu lähes tasaiseksi, mutta tienreunaojan
viettosuunta on kaakkoon. Varastoaluetta on täytetty murskeella, hiekalla ja hiekkamoreenilla, joiden alla pohjamaassa on silttiä ja silttistä hiekkaa. Vuotokohtaa ympäröivät alueet ovat pääosin sorapintaisia. Pintavedet johdetaan ojituksia pitkin maastoon.
Pohjaveden pinnan taso vaihtelee alueen meren läheisyydestä johtuen merenpinnan
korkeusvaihteluiden mukaan. Pohjavedenpinnan korkeustaso alueella on kaivantoihin
aika ajoin suotautuvan veden korkeustason perusteella noin 0,5-1 metrin syvyydellä
maanpinnasta. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Ajoksen 1 luokan pohjavesialue (1224001, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) sijaitsee noin 800
metrin etäisyydellä vuotoalueen itä-koillispuolella. Ajoksen pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,12 km2 ja muodostumisalueenpinta-ala on 2,41 km2.
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Perämeren ranta on noin 200 metrin etäisyydellä kohteesta etelään. Perämeren sisempiin rannikkovesiin kuuluu suurin osa rannikon edustan saarista, Ajos mukaan lukien.
Ajoksen ja Kemin edustan rannikkovesien sisäosat on luokiteltu ekologiselta tilaltaan
tyydyttävään ja kemialliselta tilaltaan hyvään luokkaan. Perämeren saaret (FI1300302)
Natura-alue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä kohteesta itään.
Kohteen läheisyydessä noin 300 metrin etäisyydellä itään sijaitsee kaksiosainen vesistö, Takalahti, joka on hyvin matala keskisyvyyden ollessa alle metrin. Takalahti on erottunut merestä 1960‐luvun alkupuolella vesistön eteläpuolelle rakennetun pengertien
seurauksena.
HAITTA-AINETUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on tehnyt kohteessa (Neste Oyj:n toimeksiannosta)
maaperän pilaantuneisuuden tutkimusta ja ympäristöteknistä valvontaa 4.9.2018 sekä
(Kemin Satama Oy:n toimeksiannosta) lisätutkimuksia 31.10.-1.11.2018 pilaantuneisuuden laajuuden ja laadun selvittämiseksi.
Tehdyt tutkimukset ja toimenpiteet 4.9.2018
Kohteessa tehtiin maaperän pilaantuneisuuden tutkimukseen liittyvät maastotyöt
4.9.2018. Tutkimukset tehtiin alueille, johon vuodosta aiheutunut päästö oli kohdistunut. Maanäytteenotto tehtiin lapionäytteenotolla maanpintaosista sekä kaivinkoneella
tehdyistä syvemmistä koekuopista/kaivannoista. Maanäytteitä otettiin tutkimuksessa
yhteensä 10 kappaletta. Näytteet otettiin erityisvalmisteisiin Rilsan-näytteenottopusseihin, joiden läpi hiilivedyt eivät pääse haihtumaan. Vesinäytteitä ei otettu.
Kaikista näytteistä tehtiin näytteenoton yhteydessä maalajia ja haitta-aineiden esiintymistä koskevat aistinvaraiset havainnot. Kahdeksalle maanäytteelle tehtiin hiilivetyjen
kokonaispitoisuutta mittaava PetroFlag-kenttäanalyysi. PetroFlag-kenttäanalyysissä
näytteen sisältämät hiilivedyt uutetaan liuottimeen (metanoli) ja saatu liuos suodatetaan
diglyymi-nesteeseen. Liuos laitetaan mittalaitteeseen, joka mittaa valon absorptiota
nesteessä ja ilmaisee kokonaishiilivetypitoisuuden numeroarvona (mg/kg). PetroFlagkenttäanalyysi reagoi öljyhiilivetyjen lisäksi myös muihin maa-aineksessa normaalistikin
esiintyviin hiilivetyihin (mm. humus).
Tutkimustulokset
Lähtökohdat
Haitta-aineiden pitoisuuksia on verrattu maan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnissa käytettävän Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (PIMA-asetus) viitearvoihin.
Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos
yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa säädetyn kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi kuin
kynnysarvo.
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Asetuksessa annetaan kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo.
Maaperän katsotaan olevan pilaantumatonta, kun sen haitta-ainepitoisuudet alittavat
kynnysarvon. Kun pitoisuudet ylittävät kynnysarvon, mutta alittavat alemman ohjearvon, maaperä on pilaantumatonta, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.
Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaavalla alueella pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää
ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla (esim. asuinalueella) maaperää pidetään lähtökohtaisesti pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää
alemman ohjearvon.
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on kuitenkin aina perustuttava riskinarvioon ja viitearvojen on sovelluttava kohteessa käytettäviksi. Riskien
arvioinnin perusteella voidaan päätyä muihinkin haitta-aineidenpitoisuusvaatimuksiin.
Lisäksi kohteessa havaittuja pitoisuuksia on verrattu ohjeellisiin ongelmajätteen rajaarvoihin (Dahlbo 2002). Uuden jätelain (JL 17.6.2011/646) ja jäteasetuksen (VNa 179/
2012) mukainen vaarallisen jätteen määritys koskee kaivettua maa-ainesta. Maaperässä olevia haitta-ainepitoisuuksia em. vaarallisen jätteen määritys ei koske, mistä
syystä maaperän haitta-ainepitoisuuksien vertailussa on käytetty vuonna 2002 (Dahlbo,
Helena, 2002. Jätteen luokittelu ongelmajätteeksi - arvioinnin perusteet ja menetelmät,
YO98) määritettyjä ohjeellisia raja-arvoja. Suunnitelmassa terminä käytetään kuitenkin
nimitystä vaarallinen jäte.
Maaperänäytteet
Viidestä maanäytteestä analysoitiin kevyiden (C5-C10), keskiraskaiden (>C10-C21) ja raskaiden (>C21-C40) öljyhiilivetyjakeiden pitoisuudet ja kolmesta näytteestä BTEX-yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit), MTBE sekä TAME pitoisuudet
Synlab Oy:n laboratoriossa Karkkilassa. Lisäksi kolmelle näytteelle tehtiin hiilivetyfraktiointi (alifaattiset ja aromaattiset hiilivedyt).
Taulukko 1. Maanäytteiden laboratorioanalyysit (C5-C40) ja kenttäanalyysit, mg/kg.
Näyte
Kynnysarvo
Alempi ohjearvo
Ylempi ohjearvo
Vaarallinen jäte

FCG1
FCG2
FCG3
FCG4
FCG5
FCG6
FCG7
FCG8
FCG9
FCG10

C5-C10

>C10-C21

>C21-C40

100
500

300
1 000

600
2 000

120
<30
610
81
550
-

4 800
660
20 000
5 200
13 000
-

320
96
1 500
730
680
-

>C10-C40
300
PetroFlag
10 000

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi

5 100
750
22 000
6 000
13 000
-

3 284
1 308
458
118
684
>4 000
149
560
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Taulukko 2. Analysoitujen maanäytteiden bentseenin, TEX-yhdisteiden, MTBE:n ja
TAME:n pitoisuudet, mg/kg.
Näyte
Kynnysarvo
Alempi ohjearvo
Ylempi ohjearvo

FCG5
FCG6
FCG7

MTBE+TAME
0,1
5
50

Bentseeni
0,02
0,2
1

Tolueeni

Et. bents.

Ksyleenit

5
25

10
50

10
50

<0,02
0,73
<0,02

<0,01
0,88
<0,01

<0,01
11
0,01

<0,01
7,5
0,04

<0,01
38
0,42

TEX-yhd.
1

<0,03
67
0,47

PetroFlag-kenttäanalyyseillä määritettynä kohonneita kokonaishiilivetypitoisuuksia
(>C10-C40) todettiin näytteissä FCG1 (3 284 mg/kg), FCG2 (1 308 mg/kg) sekä FCG7
(>4 000 mg/kg). Edellä mainituista näytteistä kahdesta tehtiin laboratorioanalyysit, joissa öljyhiilivetyjen >C10-C40 summapitoisuuksiksi saatiin FCG1: 5 100 mg/kg ja FCG7:
6 000 mg/kg.
Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 öljyhiilivetyjen bensiinijakeiden (C5-C10) ylempi
ohjearvo ylittyi laboratoriossa analysoiduissa näytteissä FCG6 ja FCG9. Muiden yhdisteiden osalta bentseenin, tolueenin ja ksyleenien alempi ohjearvo sekä MTBE+TAME
-yhdisteiden kynnysarvo ylittyi näytteessä FCG6. Putkilinjan repeäminen ja siitä aiheutunut vuoto tapahtui, kun varastolta, jossa säilötään dieseliä, oltiin pumppaamassa öljypitoisia huuhteluvesiä laivaan. Varastoitava diesel-polttoaine ei sisällä kevyitä öljyhiilivetyjä (C5-C10 tai mm. TAME ja ksyleenit). Täten kevyet öljyhiilivedyt liittyvät mahdollisesti myös osittain muuhun sataman alueen varastointitoimintaan samoilla putkilinjoilla.
VNa 214/2007 öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10-C21) ylempi ohjearvo ylittyi laboratoriossa analysoiduissa em. näytteissä FCG6 ja FCG9 sekä näytteissä FCG1 ja FCG7.
Öljyhiilivetyjen summapitoisuuden (>C10-C40) kynnysarvo ylittyi kaikissa neljässä edellä
mainitussa laboratoriossa analysoidussa näytteessä sekä lisäksi näytteessä FCG5.
Vesinäytteet
Tutkimuksessa ei otettu vesinäytteitä, koska kaivantoihin ei tutkimushetkellä kertynyt
vettä, jotta näytteenotto olisi mahdollistunut. Myöhemmin saadun tiedon mukaan (Neste Oyj, 6.9.2018) kaivantoon oli seuraavaan aamuun 5.9. mennessä suotautunut vettä,
jonka pinnankorkeus myöhemmin vaihteli todennäköisesti merivedenkorkeuden vaihtelua noudatellen.
Kohde ei sijaitse pohjavesialueella eikä pohjavettä hyödynnetä. Tutkimusalueen läheisyydessä ei kulje vesijohtoja eikä alueen läheisyydessä sijaitse kaivoja.
Laadunvarmistus
Näytteenotto tehtiin huolellisesti kenttähavaintojen perusteella ja laboratorioiden antamia ohjeita noudattaen. Näytteenottimet valittiin niin, ettei niistä aiheudu virhettä aiheuttavaa kontaminaatiota näytteisiin. Näytteenottimet puhdistettiin jokaisen otetun näytteen jälkeen. Näytteet homogenisoidaan sekoittamalla ennen aistinvaraista tarkastelua
ja kenttäanalyysien tekemistä.
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Näytteet otettiin tiiviisti suljettaviin, hiilivetyjä läpäisemättömiin Rilsan-pusseihin. Näytteet homogenisoitiin sekoittamalla ennen aistinvaraista tarkastelua ja kenttäanalyysien
tekemistä. Laboratorioanalyysiin lähetetyt näytteet säilytettiin ja toimitettiin laboratorioon kylmälaukuissa.
PetroFlag-kenttäanalysaattori kalibroitiin tutkimuspäivänä ennen ensimmäisennäytteen
mittaamista. Vastekertoimena käytettiin arvoa 6. Verrattaessa laboratoriossa analysoitujen näytteiden kokonaisöljyhiilivetypitoisuuksia samojen näytteiden PetroFlag-kenttämittaustuloksiin, voidaan todeta kenttämittausten ja laboratoriotulosten vastaavan toisiaan riittävällä tarkkuudella.
Epävarmuustarkastelu
Näytteenoton on suorittanut FCG Oy:n kokenut ympäristönäytteenottaja. Näytteiden
analysointi suoritettiin akkreditoidussa laboratoriossa. Näytteenotossa tai analytiikassa
tapahtuneen virheen todennäköisyys on alhainen.
Kohteen pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnissa ei ole merkittäviä epävarmuuksia ainakaan siinä määrin, että niillä olisi vaikutusta kohteen arviointiin pilaantumattomaksi tai pilaantuneeksi.
Tehdyt kunnostustoimenpiteet
Toteutus
Öljyputken repeämä ja aiheutunut vuoto todettiin perjantai-iltana 31.8.2018, jolloin
käynnistettiin välittömien öljyntorjuntatoimien valmistelu. Silmämääräisesti selkeästi
öljynsekaiset pintamaat kuorittiin kasalle asfalttipintaiselle kenttäalueelle terminaalin
toimesta 1.9.2018.
Kohteesta poistettiin 4.9.2018 Öljysatamantien alittava suojaputki, jonka sisällä putken
vuoto oli tapahtunut. FCG Oy:n ympäristöteknisen valvojan paikalla ollessa poistettiin
suojaputken ympärystäyttömassoja, jotka todettiin aistinvaraisesti pilaantuneiksi.
Ympärystäyttömassat poistettiin luonnolliseen silttiseen pohjamaahan saakka, joka
todettiin kenttämittauksilla myös öljyhiilivedyillä pilaantuneeksi. Samassa yhteydessä
poistettiin suojaputken päätyalueiden ympäriltä pintamaita ja täyttöhiekkaa, joihin valui
öljynsekaista vettä suojaputken poiston yhteydessä. Suojaputken ympäriltä kaivetut
maat lastattiin suoraan kuorma-autoon ilman välivarastointia.
Pilaantuneen maan kaivutyöt päätettiin, koska suojaputken sijaintipaikan läheisyydessä
on toiminnassa olevia polttoaineiden siirtolinjoja sekä niiden perustus- ja kannakerakenteita, jotka estivät kaivun jatkamisen koneellisesti ilman putkien purkutöitä. Vuoto
tapahtui öljyputkessa, jolla siirretään diesel-polttoainetta varastoon. Varastoon oli tulossa täydennystä, joten siirtoputki tuli saada käyttökuntoon nopeasti, mikä osaltaan esti
suojaputken kohdalla kaivutyön laajentamisen.
Poistetut pilaantuneet maa-ainekset
Kohteesta poistettiin öljyisiä pintamaasta kuorittuja sekä suojaputken ympäriltä kaivettuja massoja yhteensä 33,84 tonnia ja ne toimitettiin asianmukaisesti käsiteltäväksi
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Savaterra Oy:n Holstinharjun vastaanottopaikkaan, jolla on lupa käsitellä ko. haittaainepitoisia maa-aineksia.
Riskitason ja kunnostustarpeen arviointi
Tehtyjen akuuttien kunnostustoimenpiteiden jälkeen alueelle jäi maaperään öljyhiilivetypitoisia maa-aineksia, joiden aiheuttamaa riskitasoa ja kunnostustarvetta on arvioitu tutkimus- ja kunnostustoimenpiteistä laaditussa selvityksessä (Kemin terminaali:
öljyvuotokohde, Pilaantuneen maaperän tutkimus- ja toimenpideraportti P36604P001,
FCG Oy, 8.10.2018).
Johtopäätökset
Arvio pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta
Tehdyissä pilaantuneisuustutkimuksissa kohteen maaperässä on todettu enimmillään
öljyhiilivetyjen kevyiden ja keskiraskaiden jakeiden ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia, öljyhiilivetyjen summapitoisuuden vaarallisen jätteen raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia sekä BTEX-yhdisteiden alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia. Todetut
kevyet öljyhiilivedyt kuten TAME tai osa BTEX-yhdisteistä eivät liity Neste Oyj:n
operointiin vuodon tapahtuessa.
Riskinarvioperusteisesti öljysatama-alueella oleva pilaantuma ei aiheuta kulkeutumis-,
terveys- tai ympäristöriskiä, joten välitöntä puhdistustarvetta ei esiinny.
Jatkotoimenpidesuositukset
Kohteessa vuodon aiheuttanut rikkoutunut putkilinja tullaan uusimaan lähtökohtaisesti
loppuvuoden 2018 aikana Kemin Satama Oy:n toimesta. Lisäksi kohteen välittömässä
läheisyydessä on Neste Oyj:llä lähivuosien aikana suunnitteilla muutostöitä putkilinjoihin, joiden vuoksi tehtävät maanrakennustyöt ulottuvat todetun pilaantuman alueelle.
Putkisto-, yms. rakenteiden rakennus- ja muutostöiden yhteydessä kaivualueelta esitetään poistettavaksi pilaantuneet yli ylemmän ohjearvotason haitta-ainepitoiset maaainekset rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Lisäksi esitetään poistettavaksi täyttöihin kelpaamattomat kynnysarvotason ylittävät maa-ainekset.
Muutoin kuin rakentamis- ja kaivutoimien osalta, kohteessa ei ole tarvetta jatkotoimenpiteille tarkastellussa käytössä. Jos käyttö muuttuu herkemmäksi tai toiminnot muuttuvat, riskinarviointia ja toimenpidetarpeita tulee tarvittavilta osilta tarkentaa.
Lisätutkimukset 31.10.-1.11.2018
Kohteen ympäristötekninen lisätutkimus tehtiin 31.10.-1.11.2018. Näytteenotto suoritettiin kaivinkoneella tehdyistä 13:sta koekuopasta. Koekuopat ulotettiin noin 2,5-4
metrin syvyydelle maanpinnasta tasolle, jossa pohjavesi esti kaivamisen syvemmälle
(kaivanto sortuu ja laajenee). Matalimmat kaivannot sijoittuvat tien reunaojien kohdalle,
joissa kaivusyvyys on likimäärin samalla tasolla syvempien koekuoppien kanssa.
Koekuopista (KK1-KK13) otettiin maanäytteitä kerroksittain, noin yhden (1) metrin kerrospaksuutta edustavina näytteinä, yhteensä 41 kappaletta. Näytteet otettiin kaasuLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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tiiviisiin Rilsan-näytepusseihin. Kaikki näytteet tarkasteltiin aistinvaraisesti ja 13:lle
näytteelle tehtiin öljyhiilivedyn havainnointiin tarkoitettua PetroFlag-kenttätestiä, joiden
kokonaishiilivetypitoisuudet vaihtelivat välillä 4…>6 600 mg/kg.
Lisäksi Eurofins Ahma Oy:n laboratoriossa analysoitiin kahdeksan (8) maanäytettä.
Kaikista näytteistä analysoitiin öljyhiilivetyjen C5-C40 pitoisuudet, viidestä (5) näytteestä
analysoitiin VOC-yhdisteet sekä kolmelle (3) maanäytteelle tehtiin öljyhiilivetyjen ikämääritys.
Tutkimustulokset
Laboratorioon toimitetuissa maanäytteissä havaitut kynnysarvotason (VNa 214/2007)
ylittävien haitta-aineiden enimmäispitoisuudet olivat:
 C5-C10 öljyhiilivetypitoisuus 1 100 mg/kg,
 >C10-C21 öljyhiilivetypitoisuus 17 000 mg/kg,
 >C21-C40 öljyhiilivetypitoisuus 1 200 mg/kg ja
 >C10-C40 öljyhiilivetypitoisuus 18 000 mg/kg.
Öljyhiilivetyjen iän määritys tehtiin laboratoriossa kokonaishiilivetyanalyysin perusteella
(tutkimusseloste: Öljyperäisen näytteen iän määritys R-18-07581, Eurofins Ahma Oy,
23.11.2018). Ikämäärityksen perusteella maanäytteiden sisältämästä öljyhiilivedystä on
todettu seuraavaa:
 KK1/2-2,5: keskitisleiden (17 000 mg/kg) osalta päästö on mittausepävarmuudet
huomioiden alle 15 vuotta vanhaa,
 KK6/2-3,5: keskitisleiden (7 600 mg/kg) osalta päästö on mittausepävarmuudet
huomioiden alle 15 vuotta vanhaa ja
 KK13/2-2,5: keskitisleiden (3 400 mg/kg) osalta päästö on mittausepävarmuudet
huomioiden yli 20 vuotta vanhaa.
Johtopäätökset
Kohteen lisätutkimuksessa todettiin koekuoppatutkimuksen perusteella pima-asetuksen
(VNa 214/2007) ylemmät ohjearvot sekä ohjeelliset vaarallisen jätteen raja-arvot ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia. Havaitut öljyhiilivetypitoisuudet ovat osittain tuoreempaa
(alle 15 vuotta vanhaa) ja osin vanhempaa (yli 20 vuotta) alkuperää olevia.
Pilaantuneen alueen syvyys- ja vaakasuuntaista ulottuvuutta ei saatu näytteenotolla
sovittujen resurssien puitteissa rajattua. Tutkimuksen aikaisten havaintojen ja analyysien perusteella pilaantuneisuus ulottuu tutkimusalueen lounais-, länsi- ja pohjoispuolelle. Syvyyssuunnassa tutkimukset ulotettiin pohjavedenpinnantasoon (merivedenpinta), jossa kaivanto sortuu eikä koekuoppia voitu järkevästi ulottaa syvemmälle.
Aiemmin syyskuussa 2018 tehdyistä tutkimus- ja kunnostustoimenpiteistä laaditussa
toimenpideraportissa (Kemin terminaali: öljyvuotokohde, Pilaantuneen maaperän
tutkimus- ja toimenpideraportti P36604P001, FCG Oy, 8.10.2018) on todettu, ettei ko.
öljysatama-alueella oleva pilaantuma riskinarvioperusteisesti aiheuta kulkeutumis-,
terveys- tai ympäristöriskiä, joten välitöntä puhdistustarvetta ei esiinny. Jatkotutkimuksen tulokset eivät oleellisesti muuta riskinarvion perusteena olleita lähtötietoja.
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PUHDISTAMISTA KOSKEVAT ASIAT
Jatkotoimenpidesuositus ja puhdistustavoite
Kohteessa vuodon aiheuttanut rikkoutunut putkilinja tullaan uusimaan lähtökohtaisesti
vuoden 2019 aikana. Putken omistussuhteita selvitetään. Tutkimuspiirustukseen (päätöksen liite 2) on esitetty em. rikkoutuneen putkilinjan korjaus-/rakentamistoimien aikaisten kunnostustöiden toimenpidealue, jolle rakentamisen vaatimien kaivujen kunnostustoimet esitetään ulotettavaksi. Kyseisellä alueella tehdään kunnostustoimia siinä
laajuudessa, kuin nykyisiä rakenteita vaurioittamatta voidaan tehdä. Alueen läheisyydessä on putkijohtolinjoja, joilla voi olla vaikutuksia kunnostustoimenpidealueen täysimääräiseen kaivuuseen. Lisäksi alueella on mahdollisesti toimivia johtolinjoja joiden
sijainti ei ole tarkkaan tiedossa ja näin ollen öljyhiilivetypitoisten kaivutöiden laajuus
määräytyy karttaan määritellyllä alueella, nykyisten rakenteiden läheisyydessä maasto/kaivutilanteen mukaan.
Kohteen välittömässä läheisyydessä on lisäksi Neste Oyj:llä lähivuosien aikana suunnitteilla muutostöitä putkilinjoihin. Myös näiden putkistosaneerausten vuoksi tehtävät
maanrakennustyöt ulottuvat todetun pilaantuman alueelle.
Putkisto-, yms. rakenteiden rakennus- ja muutostöiden yhteydessä kaivualueelta esitetään alustavana tavoitepitoisuustasona poistettavaksi pilaantuneet, yli ylemmän ohjearvotason haitta-ainepitoiset maa-ainekset rakentamisen edellyttämässä ja nykyisten
rakenteiden sallimassa laajuudessa. Lisäksi esitetään poistettavaksi täyttöihin kelpaamattomat kynnysarvotason ylittävät maa-ainekset.
Muutoin kuin rakentamis- ja kaivutoimien osalta, kohteessa ei ole tarvetta jatkotoimenpiteille tarkastellussa käytössä. Jos käyttö muuttuu herkemmäksi tai toiminnot muuttuvat, toimenpidetarpeita tulee uudelleen arvioida.
Rajatulla toimenpidealueella mahdollinen kaivusyvyys on noin 2,5…3 metriä, joka johtuu pohjaveden aiheuttamasta stabiliteettiriskistä ja olemassa olevista rakenteista.
Kaivusyvyyden alle tulee jäämään paikoin yli ylemmän ohjearvon massoja. Alustava
massamäärä noin 500 m²:n suuruisella toimenpidealueella on maksimissaan 900
m3ktr, jos laskennan perusteena käytetään 3 metrin kaivusyvyyttä. Rakenteiden
perustamistapa tulee määrittämään kaivusyvyyden ja massojen määrän. Massojen
pitoisuusjakauma-arvio on seuraava:

10 % vaarallisen jätteen raja-arvon ylittävää maa-ainesta,

60 % ylemmän ohjearvon ylittävää maa-ainesta,

15 % alemman ohjearvon ylittävää täyttöön soveltumatonta maa-ainesta,

5 % täyttöön soveltuvaa alle ylemmän ohjearvon ylittävää maa-ainesta (mahdollinen hyötykäyttö katsotaan työn aikana) ja

10 % alemman ohjearvon alittavaa täyttöön soveltuvaa kitkamaata (rakennekerrosmassoja).
Puhdistusmenetelmä ja jätteiden käsittely
Puhdistusmenetelmänä on massanvaihto, jossa pilaantuneet maa-ainekset poistetaan
ja kaivannot täytetään puhtaalla maalla.
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Pilaantuneet maat kuljetetaan luvan omaavalle käsittelylaitokselle.
Puhdistustyön suorittaminen ja työn valvonnasta (ml. laadunvalvonta)
Rakennustöiden vaatiman kaivutyön ohjaus toteutetaan pilaantuneenmaan kaivun kunnostusperiaatteiden mukaisesti.
Kunnostuksen valvoja ottaa kunnostettavalta alueelta kaivumaista seurantanäytteitä
noin 100 m3:n välein. Näytteet tutkitaan aistinvaraisesti sekä kenttäanalyyseillä. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan vähintään yksi kokoomanäyte jokaista 100 m2:n pintaalaa kohti, kuitenkin niin, että jokaisesta kaivannosta otetaan vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Näytteistä noin 10 % analysoidaan laboratoriossa.
Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Kunnostusalue sijaitsee öljysataman alueella, joka on aidattu. Ulkopuolisten pääsy työmaalle estetään tarvittaessa aidoin ja varoituskyltein. Tarvittaessa kaivettavaa maaainesta kostutetaan pölyämisen estämiseksi. Haitta-aineiden leviäminen vältetään
estämällä autojen tarpeeton liikkuminen pilaantuneella alueella ja peittämällä kuormat.
Pilaantuneiden maiden kaivutyö toteutetaan siten, että aineksia ei levitetä kaivun aikana tarpeettomasti puhtaalle alueelle, vaan lastataan mahdollisuuksien mukaan suoraan
auton kyytiin.
Kunnostustyön aikana noudatetaan yleisiä työturvallisuus- ja työsuojeluohjeita.
Aikataulu
Rikkoontuneen putkilinjan saneeraus- ja rakennustyöt on lähtökohtaisesti suunniteltu
tehtävän alkuvuodesta 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.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistön RN:o 240-403-97-1 toimenpidealueelta (liite 2) on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) ylemmät ohjearvot haitta-aineiden osalta:
 bensiinijakeet (C5-C10) 500 mg/kg,
 keskitisleet (>C10-C21) 1 000 mg/kg,
 raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 2 000 mg/kg,

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi

11






bentseeni 1 mg/kg,
tolueeni 25 mg/kg,
etyylibentseeni 50 mg/kg,
ksyleenit 50 mg/kg ja
MTBE - TAME summapitoisuus 50 mg/kg.

Kaivumaita, joiden pitoisuudet jäävät alle ylempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen täytöissä kaivupaikalla, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemin
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 Kemin 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
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) ylemmät 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.
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6.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 10 täsmennetyllä tavalla.
Mikäli toimenpidealueen puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoihin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä
kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.
Laboratorioon toimitettavien maanäytteiden ja tarvittaessa vesinäytteiden analysointi tulee tapahtua akkreditoidussa laboratoriossa.

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
7.

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 Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tulee
laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot, työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää kunnostustyön aikana.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
8.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemin 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
9.

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 Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10.

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 määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa peittää ennen kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset
ovat valmistuneet ja Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

11.

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

12.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemin
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
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 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 11 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) ylemmät ohjearvot
haitta-ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään
huomioon alueen kaavoituksen ja käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa 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).
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Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 7).
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 8).
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
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 9-12).
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 Kemin kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Valtakatu 26,
Kemi. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja
ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > 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),
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §,
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi
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Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina
2019 ja 2020 (1372/2018).
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 880 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h.
Tämän päätöksen käsittelyyn käytettiin 16 tuntia eli maksu on yhteensä 880 €. Valtion
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää myöhemmin tätä päätöstä koskevan laskun.
(Koodaus: toiminta 3802301352, suorite 3800114202, tyks 3800251402, nimike 3944)
VALVONNAN MAKSULLISUUS
Ympäristönsuojelulain 205 §:n 1 momentin kohdan 4 mukaan ELY-keskus voi periä
maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tehdyn päätöksen noudattamisen
varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä
olevaan maksutaulukkoon. Valvontatoimenpiteitä koskeva lasku lähetetään vuosittain.
Valvontatoimenpiteet:
alle 6 tuntia 150 €, 6-13 tuntia 385 €, 14-27 tuntia 1 155 € ja 28-41 tuntia 1 925 €.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Kemin 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 päätöksen liitteenä 3.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi
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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. Maaperän kunnostustöiden toimenpidealue
Liite 3. Valitusosoitus (LAP YSi 02V)

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi

Tämä asiakirja LAPELY/195/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LAPELY/195/2019 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Puhakka Anna-Kaisa 19.02.2019 08:59
Ratkaisija Määttä Vesa-Matti 19.02.2019 09:07

Liite 1.
Sijaintikartta

Öljysatamantie

Öljysatamantie
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/19

© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/19

Näytealue ja jäännöspitoisuusnäytetunnus, tutkimus 9/2018

KK5

Haitta-ainepitoisuus yli Vna 214/2007 suuntaa antavan vaarallisen jätteen raja-arvon

Haitta-ainepitoisuus yli Vna 214/2007 ylemmän ohjearvon

Haitta-ainepitoisuus Vna 214/2007 alemman ja ylemmän ohjearvon välissä

Haitta-ainepitoisuus Vna 214/2007 kynnysarvon ja alemman ohjearvon välissä

Haitta-ainepitoisuus alle Vna 214/2007 kynnysarvon

Pitoisuustaso

FCG15

Alue, jolle vuoto (dieseliä sisältänyt emulsiovesi) oli laajimmillaan levinnyt
31.8.2018 ja jonka pintamaat on kuorittu vuodon jälkeen (tieto terminaalilta)

Tutkimusalue

KOHDISTUSKARTTA 1:10 000

KK5

KK4

KK2

Maaperän kunnostustöiden
toimenpidealue

Koekuoppa ja näytetunnus,
tutkimus 10/2018

KK6
öljyn ikämääritys <15v.

FCG9

FCG8
FCG7

FCG6

KK1
öljyn ikämääritys <15v.

KK3

Öljyputkien suojaputki, jonka
sisällä putken liitoksessa vuoto
tapahtui

KK7

FCG10

Hyv.

Pääsuunn.

Päiväys

KEMI

27.11.2018

KK8

FCG4

FCG5

FCG4

KK9

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950
00601 Helsinki
Puh. 0104090
www.fcg.fi

Kemin Satama
Ajos, Kemin öljyterminaali

Rakennuskohde

FCG3

KK12

Rumpu tien ali

KK10

Ojan pohja kohoaa ja oja
päättyy pajukkoalueelle, joten
vuoto ei ole levinnyt ojassa
pidemmälle meren suuntaan

FCG2

KK11

KK13
öljyn ikämääritys >20v.

P37003P001

Jukka-Pekka Ruonaniemi

-2

Yhteyshenkilö Jukka-Pekka Ruonaniemi

Tarkastaja

Suunn./Piirt. K.Kreus

Tiedosto

YMP

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

Tutkimuspiirustus 9-10/2018

Piirustuksen sisältö

S

A

Muutos

1 : 500

Mittakaavat

Liite 2.

Liite 3.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Lapin ELY-keskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallintooikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä
kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 21.3.2019.

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. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

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

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

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

