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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pitaantu
neen maaperän puhdistamista.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Sallan kunta
Postipolku 3
98900 SALLA
yhteyshenkilö: Olli Aatsinki

KUN NOSTUSKOHDE JA SEN SIJAINTI
Kunnosteifava kohde sijaitsee Sallan kunnan Kursun kylässä osoitteessa
Tuurakoskentie 6. Kunnostusalueet sijaitsevat kiinteistöillä RN:ot 732-407-94-5 ja 732407-107-2. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.

TOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPATARVE
Ympäristönsuojelulain 78 §:n 1 momentin perusteella pilaantuneiden maa-ainesten
käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Mikäli edellä mainitun pykälän 2 momentin ehdot
täyttyvät, maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella tai pilaantuneen maaperän
poistamiseen toimitettavaksi muualle 1 momentin mukaisesti käsiteltäväksi voidaan
kuitenkin ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Tässä tapauksessa pilaantuneen alueen laajuus on riittävästi selvitetty,
puhd istamisessa
noudatetaan
yleisesti
käytössä
olevaa
hyväksyttävää
puhdistusmenetelmää ja toiminnasta ei aiheudu ympäristön muuta pilaantumista, joten
ilmoitusmenettely on riittävä.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Kunnostuskohde sijaitsee Lapin
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (myöhemmin Lapin ELY-keskus)
toimialueella, joka siten on asian ratkaisijana.
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ILMOITUKSEN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN
Ilmoitus on tullut vireille 3.9.2013 ja sitä on täydennetty 27.1 1.2013.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA SUUNNITELTU KÄYTTÖTARKOITUS
Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Itä-Lapin maakuntakaavassa
alue on merkinnällä M4517, maa- ja metsätalousvaltainen alue. Lisäksi alue sijaitsee
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella ma5928
(maakuntakaavojen maisemaosa-alueet). Kaavaan ei ole suunnitteilla muutoksia. Alue
on tarkoitus säilyttää pienteollisuuden käytössä.

ILMOITETTU TOIMINTA
Puhdistettava alue
Saha on perustettu alueelle 1940-luvun loppupuolella ja toimi Kutsun
sahaosuuskuntana vuoteen 1964 asti. Tämän jälkeen alueella toimi Kutsun Puu Oy
vuoteen 1985 asti. Vuonna 1987 sahan toimintaa jatkoi Salkur Oy. Vuoden 1990
alkupuolella sahan toiminta siirtyi Deltastar Oy Ab:lIe ja sen jälkeen vuonna 1993
Deltamax Oy:lIe. Vuonna 1997 Nivavaaran Saha Oy on ostanut perustettavan yhtiön
lukuun (Sallan Saha Oy) sahalaitosalueen Sallan kunnalta. Viimeisin vuokralainen
alueella on ollut Nordic Redwood Oy.
Sahatoiminnan yhteydessä on käytetty sinistymissuoja-aineita (KY-5 ja lmprosol)
vuosien 1964-1980 ja 1982-1985 välisinä aikoina. Aineita on käytetty arviolta noin
116 000 kg. Sinistymissuojaus on suoritettu koko toiminta-ajan samalla paikalla ja
käsitellyn puuaineksen kuivaus on tapahtunut pääosin 5 ha:n laajuisen lautatarhan
alueella.
Alueen pohjoisosassa (ns. Käsmänjokivarsi) sijaitsevalla varikkoalueella on toiminut
lämpölaitos, jonka yhteydessä on varastoitu kevyttä polttoöljyä. Alueella tapahtui
öljyvahinko vuonna 1996. Kohde kunnostettiin Sallan kunnan palopäällikön toimesta
öljyntorjuntatehtävänä. Alueelta poistettiin öljyllä pilaantunutta maata ja samalla
asennettiin öljynkeruuputkistoja, jotka on johdettu öljynerotuskaivoon. Pilaantunut maaaines on varastoitu kahteen aumaan alueen koillisosaan. Lämpölaitoksen alueella on
betonibunkkerissa sijaitseva käytöstä poistettu öljysäiliö, joka on tyhjennetty ja
puhdistettu vuonna 2011.
Toinen öljyjen käyttö- ja varastopaikka sijaitsee sahan käytössä olleen polttoaineen
jakelupisteen alueella. Jakelupisteellä on edelleen paikallaan maanpäällinen
betonibunkkeri, jonka sisällä on polttonestesäiliö sekä sen vieressä maan alla toinen
säiliö. Säiliöt on tarkastettu Suomen Säiliöpuhdistus ja -tarkastus Oy:n toimesta vuonna
2011. Bunkkerissa oleva säiliö on tyhjennetty ja puhdistettu ja se voidaan purkaa.
Maanalainen säiliö on täyttynyt vedellä. tarkastuspöytäkirjan (5.9.2011) mukaan veden
pinnalla ei ole havaittu öljyä.
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Alueella on 1990-luvun alussa öljyntorjuntatoimenpiteen lisäksi toteutettu kloori
fenoleilla pilaantuneen maan poistoa saharakennuksen läheisyydessä. Kloorifenoli
maita käsiteltiin alueella kompostoimalla vuodesta 1992 lähtien, mutta kompostoinnin
epäonnistuttua toimitettiin maat ongelmajätteen käsittelylaitokselle Riihimäelle. Maaainesten keskimääräinen kloorifenolipitoisuus on ollut yli 10 000 mg/kg. Massanvaihto
alueesta ja massamääristä ei ole tarkempaa dokumenttia. Tiettävästi toimenpiteitä ei
ole ulotettu saharakennuksen alla olevaan maaperään.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Kursun alue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiselle harjualueelle. Saha-alueen maaperä on
kairausten perusteella soraa ja hiekkaa, kalliopinnan ollessa 3-4 metrin syvyydessä.
Keskeisellä saha-alueella vuoden 2013 tutkimusten perusteella täyttökerrosten
alapuolinen perusmaan pintaosa on silttimoreenia ja paikoin savea. Saha-alueelle on
ajettu täytemaaksi kantavampaa maa-ainesta, kivistä soraa ja kiveä. Paikoitellen
perusmaan päälle on kantavuuden parantamiseksi levitetty myös puurimaa.
Entinen saha-alue sijaitsee Käsmänjoen välittömässä läheisyydessä ja kohteen
lounaispuolella on Käsmänjoen suvanto Jyrhämälampi. Kohde ei sijoitu vedenkäytön
kannalta tärkeäksi tuokitellulle pohjavesialueelle. Lähimmälle pohjavesialueelle on
etäisyyttä noin 1,5 km (etelä-kaakkoon). Lapin Vesitutkimus Oy:n vuonna 2007
suorittamien tutkimusten mukaan pohjaveden pinta on saha-alueella noin 2 metrin
syvyydessä, ja paikallinen pohjaveden purkautumisalue on Käsmänjoki ja sen
Jyrhämälampi.

PILAANTUNEISUUSTUTKIM UKSET
Ennen vuotta 2013 alueen maaperän haitta-ainepitoisuuksia on tutkittu vuosina 2007 ja
2008 (Lapin Vesitutkimus Oy) sekä vuonna 2011 (Pohjois-Suomen betoni- ja
maalaboratorio Oy). Myös 1990-luvulla alueella on mm. 1990-luvun alussa
toteutettuihin kunnostuksiin liittyen tehty kloorifenolitutkimuksia.
2000-luvulla tehtyjen tutkimusten perusteella vanhan saharakennuksen alapuolinen
maaperä on todettu kloorifenoliyhdisteillä pilaantuneeksi ja entisen polttoaineen
jakelupisteen sekä alueen pohjoisosassa sijaitsevan lämpölaitoksen alueen ja
ympäristön maaperä öljyhiilivedyillä pilaantuneeksi. Lisäksi Jyrhämälammen
etelärannalla sijaitsevan parkkikasan pohjakerroksessa on todettu kloorifenoleiden
pitoisuuksia. Vuoden 2007 tutkimuksessa on määritetty myös PCDD/F-yhdisteiden
pitoisuuksia, jotka olivat melko aihaisia. Vuoden 2011 tutkimuksessa tarkastettiin
alueelle varastoidut öljypitoiset maamassat, joissa todettiin edelleen kohonneita
öljyhiilivetyjen pitoisuuksia.
Pohjaveden laatua on tutkittu saharakennuksen alueella sekä parkkikasan ja
Jyrhämälammen väliin vuonna 2011 asennetusta pohjavesiputkesta. Saharakennuksen
alueella pohjavedessä esiintyy paikallisesti kohonneita kloorifenolien pitoisuuksia.
Parkkikasan ja Jyrhämälammen välillä pohjavedessä todettiin lievästi kohonneet
pitoisuudet kloorifenoleita ja öljyhiilivetyjä.
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Lapin Vesitutkimus Oy 2007
Lapin Vesitutkimus Oy toteutti alueella Nordic Redwood Oy:n toimeksiannosta
maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksen vuonna 2007. Tutkimuksessa
otettiin maaperänäytteitä yhteensä 15 tutkimuspisteestä. Maanäytteenoton yhteydessä
asennettiin kaksi pohjavesiputkea saharakennuksen läheisyyteen, maan pinnan
viettosuunnassa entisen KY5-kastelualtaan alapuolelle. Pohjavesinäyte otettiin
havaintoputkien lisäksi yhdestä maanäytepisteestä. Otetuille maanäytteille tehtiin
yhteensä 14 kloorifenolianalyysiä ja 6 PCDD/F-yhdisteiden analyysiä. Kolmesta
pohjavesinäytteestä tehtiin kloorifenolimääritykset.
Taulukko 1. Yhteenveto maa- ja vesinäytteiden tutkimustuloksista (Lapin Vesitutkimus
Oy, 14.12.2007, työnro 5321a):
Maanäytteistä analysoidut haitta-aineiden pitoisuudet:
Näyte ja ottosyvyys
Kkl, 10-11 m
Kkl, 13-14 m
Kk2, 4-6 m
Kk3, 0-0,5 m
Pp4, 0-1 m
Pp4, 2-3 m
Kk5, 0-1 m
Kk5, 2-3 m
Kk6, 1-2 m
Kk7, 0-lm
Pp8, 2-3 m
Kk9, 0-1 m

Kloorifenolien
kokonaispitoisuus
[mg/kg]
57
Parkkikasa
2,3
Parkkikasa
0,3
Parkkikasa
1,4
Saharakennuksen ‘sisäkulma
2,2
Kastelualtaan lounaispuoli
3,7
Kastelualtaan lounaispuoli
2,9
Kastelualtaan kaakkoispuoli
0,4
Kastelualtaan kaakkoispuoli
13
Kastelualtaan koillispuoli
1,0
Kastelualtaan koillispuoli
1,6
Saharakennuksen ja joen välialue
Kastellun sahatavaran
0,4

Kohdealue

Kokooma 1 0-1 m
(Kkl 0, Kkl 1, Kkl 2, Kkl 3)

Lautatarha

<

01

Kokooma 2 0-1 m
(Kk14, Kk15)

Lautatarha

<

0,1

PCDD/F-yhdisteiden
kokonaispitoisuus
[pgl-TEQ/gJ
140
16
87
-

44
-

120
-

-

-

-

-

48

20/40 (*)
70 (*)

Ylempi ohjearvo (VnA 274/2007) Sovelletaan mm. teollisuusalueilla
Alempi ohjearvo (VnA 274/2007) Sovelletaan mm. asuinalueilla

7 500
700

(*) Huom. Kloorifenolien pitoisuus asetuksessa 214/2007 on annettu eri omponenteille eikä kokonaispitoisuudelle

Taulukko

2. Vesinäytteistä analysoidut kloorifenolien pitoisuudet:
Kloorifenolien
kokonaispitoisuus [pg/I]

Näytteenottopiste

Kohdealue

Kkl
Pp4
Pp8

Parkkikasa
Kastelualtaan lounaispuoli
Saharak. ja joen välialue

3,6
8 900
20
10

Talousveden enimmäispitoisuus (asetus 467/2000)

Tutkimuksessa todetut kloorifenolipitoisuudet olivat parkkikasaan sijoittunutta
näytepistettä Kkl lukuun ottamatta verrattain aihaisia. Niin ikään PCDD/F-yhdisteiden
pitoisuudet analysoiduissa näytteissä olivat aihaiset.
Lapin Vesitutkimus Oy 2008
Vuonna 2008 Lapin Vesitutkimus
pilaantuneisuustutkimuksia ottamalla
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saharakennuksen sisätiloista sekä sahan viereisen tukkipoukaman pohjasta. Lisäksi
otettiin näytteet öljyhiilivetyanalyysejä varten alueen pohjoisosassa olevista öljymaiden
varastoaumoista. Myös Käsmänjokivarressa olevasta öljynerotinkaivosta purkautuvasta
vedestä otettiin vesinäyte öljyhiilivetyanalyysejä varten.
Tutkimustulokset on raportoitu tutkimusraportissa “Kursun saha-alueen maaperän
pilaantuneisuus, Analyysitulosten selite ja tulkinta”, Lapin Vesitutkimus Oy 17.6.2008.
Taulukko 3. Yhteenveto maanäytteiden tutkimustuloksista:
Näyte kloorifenoleista
Tukkiallas
Kasteluallas 1/3
Kasteluallas 2/3
Kasteluallas 2
Kasteluallas 3
KY5koppi
Saharakennus4
Tukkirata
Jakopöytä
Näyte hiilivedyistä
Öljykomposti itä
Öljykomposti länsi
Vesinäyte

pitoisuus kloorifenolit mglkg
1,6
13
410
28
1 800
3300
33
1 600
72
pitoisuus huilivetyjä mglkg
1 300
2 100
88

Saharakennuksen alueella, entisen KY5-kastelualtaan kohdalla ja lähiympäristössä,
todettiin selvästi kohonneita kloorifenolien pitoisuuksia (max. 3 300 mg/kg). Tukkialtaan
pohjasta otetussa näytteessä kloorifenolipitoisuus (1,6 mg/kg) oli alhainen. Öljy
kompostimaista otetuissa kokoomanäytteissä todettiin öljyhiilivetyjä selvästi
kohonneina pitoisuuksina (1 300
2 100 mg/kg). Öljynerotinkaivosta purkautuvan
veden öljyhiilivetypitoisuus oli verrattain korkea (88 mgIl).
...

Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy 2011
Pohjois-Suomen Betoni- ja maalaboratorio Oy (myöhemmin PBM Oy) toteutti alueella
täydentäviä maaperätutkimuksia ja selvityksiä kevättalvella 2011. Maaperätutkimuksia
suoritettiin ottamalla maanäytteitä monitoimikairalla yhteensä 31 tutkimuspisteestä.
Lisäksi otettiin vesinäytteitä kohteessa olemassa olleista pohjavesiputkista sekä
parkkikasan ja Jyrhämälammen väliin asennetusta uudesta havaintoputkesta.
Vesinäytteet otettiin myös Jyrhämälammesta (kaksi näytettä) sekä alueen
pohjoisosassa olevasta öljynerotuskaivosta. Tutkimusten yhteydessä kartoitettiin
alueella olevat öljymaa-aumat sekä parkkikasa tilavuuksien määriifämistä varten.
Tutkimukset tuloksineen on esitetty tutkimusraportissa “Kursun saha-alueen
täydentävät maaperätutkimukset ja selvitykset”, Pohjois-Suomen Betoni- ja
maalaboratorio Oy 6.4.2011.
Öljymaavarastoaumoissa todettiin edelleen kohonneita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia,
keskimääräiseksi öljypitoisuudeksi todettiin 4 300 mglkg. Tarkemittausten perusteella
aumojen kooksi laskettiin 510 m3 (noin 1 100 tonnia maita). Tutkimusten perusteella
öljyt eivät ole levinneet aumoista alapuoliseen maaperään tai ympäristöön.
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Käsmänjokivarressa todettiin lämpölaitoksen lämmitysöljyjärjestelmän tai sen säiliön
vuodosta aiheutuneen öljypilaantuman alkavan 1-1,5 metrin syvyydestä ja jatkuvan
2,5-3 metrin syvyyteen maan pinnasta. Tutkimusten perusteella öljyllä pilaantuneen
alueen laajuudeksi on raportissa (6.4.2011) arvioitu 2 800 m2, ja öljyllä pilaantuneen
maa-aineksen kokonaismääräksi vajaa 9 000 tonnia. Alueella olevien rakennusten
alapuolista maaperää ei ole tutkittu, eikä em. arvioissa siten huomioitu rakennusten alla
mahdollisesti olevaa pilaantumaa. Öljynerotuskaivosta otetussa vesinäytteessä
todettiin öljyhiilivetyjen C5-C40 summapitoisuus 660 mg/I.
Entisen polttonesteen jakelupisteen alueella todettiin huomattavan korkeita
öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. ÖIjyllä pilaantuneen alueen laajuudeksi tällä alueella
arvioidaan 210 m2 ja öljyllä pilaantuneen maan määräksi noin 950 tonnia. Pilaantuman
laajuutta ei tutkimuksilla ole täysin rajattu, joten arvioihin sisältyy epävarmuutta.
Saharakennuksen alueella saharakennuksen sisään sijoittuneissa tutkimuspisteissä
todettiin selvästi kohonneita kloorifenoleiden pitoisuuksia (max. summapitoisuus 88
mg/kg). Saharakennuksen ulkopuolelle maan pinnan viettosuuntaan tehdyissä
Kloorifenoleilla
kloorifenolipitoisuudet alittivat määritysrajat.
tutkimuspisteissä
pilaantuneen alueen laajuutta tai pilaantuneen maan määrää ei ole arvioitu.
Parkkikasan pinta-alaksi määritettiin kartoituksen perusteella 1,052 ha, tilavuuden
ollessa 60 354 m3rtd. Kasaan tehdyssä maanäytepisteessä todettiin vähäisiä (max. 1,4
mg/kg) kloorifenolien pitoisuuksia. Parkkikasan ja Jyrhämälammen väliin asennetusta
pohjavesiputkesta otetussa vesinäytteessä todettiin öljyhiilivetyjä n. 0,07 mg/I ja
kloorifenoleita n. 0,009 mg/l (summapitoisuus).
Jyrhämälammesta otetuissa vesinäytteissä (näytteet uittopoukamasta ja keskemmältä
lampea) ei havaittu kloorifenoleita laboratorion määritysrajan (0,5 pg/l) ylittävinä
pitoisuuksina.
Ramboll Finland Oy 2013
Alueen maaperän kunnostussuunnittelun pohjaksi toteutti Ramboll Finland Oy
kesäkuussa 2013 alueella tarkentavat maaperätutkimukset, joiden olennaisena
tarkoituksena oli tarkentaa saha-alueilla tyypillisesti esiintyvien PCDD/F-yhdisteiden
pitoisuuksia saharakennuksen alueella ja ympäristössä.
Tutkimuksessa otettiin maanäytteitä yhteensä 15 kaivinkonekoekuopasta sekä lisäksi
lapiokuopista polttonesteen jakelupisteen läheisyydessä olevasta ojasta sekä
maapohjasta.
Kaivinkonekoekuopat
sijoitettiin
alueelle
saharakennuksen
tutkimussuunnitelman (Ramboll Finland Oy 30.5.2013) mukaisesti. Yhteensä
maanäytteitä otettiin 63 kpl.
Jokaisesta koekuopasta tehtiin maalajia, maaperän kerrosrakennetta sekä mahdollista
haitta-aineiden ja/tai jätejakeiden esiintymistä koskevat aistinvaraiset havainnot.
Neljästä näytteestä määritettiin öljyhiilivetypitoisuudet ja neljästä näytteestä
kloorifenolipitoisuudet laboratorioanalyysein. PCDD/F-yhdisteiden analyysejä varten
muodostettiin näytteistä viisi kokoomanäytettä (KOKi -KOK5), jotka edustivat eri alueita
saharakennuksen alueella ja sen koillispuolella.
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Laboratorionäytteissä todetut öljyhiilivetyjen (C10-C40) pitoisuudet vaihtelivat välillä <50
39 500 mglkg. Suurin pitoisuus todettiin huoltohallin seinustalle sijoittuneessa
näytepisteessä 4. Kloorifenolien pitoisuudet analysoiduissa näytteissä olivat aihaiset.
PCDD/F-yhdisteiden ekvivalenttipitoisuudet (WHO-TEQ) vaihtelivat välillä < 10 2 010
ng/kg. Suurin pitoisuus todettiin saharakennuksen siipiosan maapohjaa edustaneessa
kokoomanäytteessä (KOK5).
-

HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN
Lähtökohdat
Asetus pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007 ns. PIMA
asetus), jossa annetaan haitta-aineille tavoite- ja ohjearvot on tullut voimaan 1.6.2007.
Asetuksessa annetaan haitta-aineille kolme arvoa: kynnysarvo sekä alempi ja ylempi
ohjearvo. Kynnysarvo edustaa pilaantuneisuutta, jonka ylittyessä maaperän
pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava.
Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla
vastaavalla alueella pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää säädetyn
ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla maaperää pidetään pilaantuneena, jos haitta-aineen
pitoisuus ylittää alemman ohjearvon.
Taulukko 4. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnys- ja ohjearvot KY5peräisten haitta-aineiden sekä öljyhiilivetyjen osalta:
kynnysarvo

alempi ohjearvo

(mglkg)

fmglkg)

ylempi ohjearvo

(mglkg)

PCDD/F-yhdisteet

0,00001 (10 ng/kg)

Monokloorifenolit

0,5

5

10

Dikioorifenolit

0,5

5

40

Trikloorifenolit

0,5

10

40

Tetrakioorifenolit

0,5

10

40

Pentakioorifenoli

0,5

10

20

Öljyhiilivedyt
>c1o-c40

300
100

500

300

1 000

600

2000

0,0001 (100 ng/kg)

Öljyhiilivedyt,
kevyet jakeet C5-C10
Öljyhiilivedyt,
keskitisleet >C10-C21
Öljyhiiiivedyt,
raskaat jakeet >C21-C40
.

0,0015 (1 500 ng/kg)

Pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi
Kiinteistön maaperässä on pilaantuneisuutta, joka vaatii kunnostustoimenpiteitä.
Maaperän PCDD/F-pitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon sekä öljyhiilivety- ja
kloorifenolipitoisuudet vaarallisen jätteen raja-arvot. Lisäksi alueen pohjavedessä on
paikallisesti kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Pilaantuneet alueet sijaitsevat aivan
vesistön tuntumassa.
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Pilaantuneisuuden määräarvio
Öljyhiilivedyt, lämpölaitoksen alue
Käsmänjokivarressa on kohonneita öljyhiilivetyjen
Lämpölaitoksen
alueella
pitoisuuksia, jotka enimmillään ylittävät vaarallisen jätteen raja-arvotason (näytepisteet
B23 v. 2011 ja 4 v. 2013). Alueen maaperässä esiintyvät hiilivedyt ovat pääosin
keskiraskaita jakeita, joille asetettu ylempi ohjearvotaso 1 000 mg/kg ylittyy vuoden
201 1 tutkimuksessa seitsemässä näytepisteessä ja vuoden 2013 tutkimuksessa
yhdessä analysoidussa näytteessä.
Alueen pinta-ala on noin 1 900 m2 ja öljyllä pilaantuneen (pitoisuudet yli ylemmän
ohjearvon) maan määrä alueella on noin 3 800 m3ktr (noin 7 600 tonnia). Tästä
määrästä noin 1 000 tonnia arvioidaan olevan sellaista, jossa öljypitoisuus ylittää
vaarallisen jätteen raja-arvon (10 000 mglkg).
Pilaantuneisuus jatkuu myös alueella olevan kahden rakennuksen alapuoliseen
maaperään. Edellä esitetyissä pilaantuneen maan määrissä ei ole huomioitu alueella
olevien rakennusten alapuolista maaperää. Rakennusten alle jatkuva pilaantunut
maakerros sijaitsee yli 1 m:n syvyydellä maan ja siten myös rakennusten lattiapinnasta
eli lattian ja pilaantuneen maakerroksen välissä on noin metrin kerros puhtaita maaaineksia.
Öljyhiilivedyt, öljyisen maan aumat
Alueen pohjoisosaan välivarastoiduissa maa-aineksissa öljyhiilivetyjen keskiraskaiden
jakeiden pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvotason pilaantuneen maa-aineksen määrän
ollessa noin 1100 tonnia.
Öljyhiilivedyt, entinen polttoaineen jakelupiste
Entisen polttoaineen jakelupaikan alueella ylemmän ohjearvotason ylittäviä öljyhiili
vetyjen pitoisuuksia esiintyy noin 600 m2:n kokoisella alueella ja pilaantuneeksi
luokiteltavan maa-aineksen määrä on noin 1 000 m3ktr (noin 2 000 tonnia). Tästä
määrästä noin 100 tonnia arvioidaan olevan sellaista, jossa öljypitoisuus ylittää
vaarallisen jätteen raja-arvon (10 000 mglkg). Pilaantuneisuus on varsinaisen
jakelualueen lisäksi levinnyt jakelupisteen takana, sen eteläpuolella olevaan ojaan.
Kloorifenolit ja PCDDIF-yhdisteet, saharakennuksen ja KY-5-altaan alue
Kohonneita ylemmän ohjearvotason ylittäviä kloorifenoleiden pitoisuuksia on todettu
saharakennuksen itäsiiven alueelle sijoittuneissa näytepisteissä sekä yhdessä
pisteessä kyseisen rakennuksen pohjoispuolella. Kyseisten näytepisteiden edustama
pinta-ala on noin 400 m2 ja pilaantuneen maa-aineksen määrä tällä alueella on noin
600 m3ktr (noin 1 200 tonnia). PCDD/F-yhdisteiden pitoisuus ylittää ylemmän
ohjearvotason ainoastaan saharakennuksen maapohjaa edustavassa kokooma
näytteessä, eikä rakennuksen ulkopuolella ylemmän ohjearvon ylityksiä ole todettu.
Näin ollen PCDD/F-yhdisteillä pilaantuneet maa-ainekset sisältyvät em. kloorifenoleilla
pilaantuneisiin maihin.
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Yhteenveto pilaantuneen maan määristä sekä haitta-aineiden kokonaismäärät
Yhteensä alueella arvioidaan olevan pilaantuneeksi luokiteltavia (yhden tai useamman
haitta-aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvotason) seuraavasti:
O

O

O

O

öljyllä
öljyllä
öljyllä
äljyllä

pilaantuneet
pilaantuneet
pilaantuneet
pilaantuneet

maat, pitoisuus 1 000-2 500 mglkg
maat, pitoisuus 2 500-10 000 mg/kg
maat, pitoisuus >10 000 mglkg
maat yhteensä:

2 700 m3ktr
2 100 m3ktr
550 m3ktr
5 350 m3ktr

5 400 t
4200 t
1100 t
10 700 t

kloorifenoleilla (keskimääräinen summapitoisuus n. 500 mg/kg) ja PCDD/F-yhdisteillä
(keskimääräinen WHO-ekvivalenttipitoisuus noin 2 000 ng/kg) pilaantunut maa 600
m3ktr, 1 200 tonnia.
O

Kohteen öljyllä pilaantuneissa maissa on laskennallisesti öljyhiilivetyjä noin 49 000
kiloa (n. 54 000 litraa). Kloorifenolien yhteismäärä on noin 600 kg ja PCDD/F
yhdisteiden kokonaismäärä ilmoitettuna 2,3,7,8-TCDD:na (WHO-TEQ) alle 1 gramma.
Kunnostettavien alueiden rajaaminen
Kunnostettavat alueet sijoittuvat saharakennuksen ja KY-5-altaan alueelle (noin 400
m2), polttoaineen jakelupisteelle (noin 600 m2), lämpölaitoksen öljyvahinkoalueelle
(noin 1 900 m2) sekä öljymaa-aumojen välivarastointialueelle. Pilaantuneeksi
luokiteltavan maa-aineksen määrä kyseisillä alueilla on yhteensä 5 950 m3ktr (11 900
tonnia).

ESITETYT PUHDISTUSTOIMET
Ku nnostusmenetelmä
Koska kohdealueen maaperä on hyvin epähomogeenista, mm. sekalaista täyttää, ei
haitta-aineiden poistamiseen tai pitoisuustasojen alentamiseen ole olemassa
luotettavaa in situ -tekniikkaa (käsittely massoja kaivamatta). Lisäksi erityisesti
PCDD/F-yhdisteiden osalta in situ -kunnostus ei tule kyseeseen johtuen ko. yhdisteiden
erittäin pysyvästä luonteesta.
Maaperän pilaantuneisuuden kunnostusmenetelmäksi on esitetty massanvaihtoa.
Kohteen maaperän laadun, maaperää pilaavien haitta-aineiden ominaisuudet ja
pilaantumisen laajuus sekä syvyys huomioiden massanvaihto on tässä kohteessa
suhteellisen yksinkertainen suorittaa lukuun ottamatta saharakennuksen aluetta, jossa
massanvaihto edellyttää siipiosan purkamista. Saharakennuksen itäsiiven purkutyö
toteutetaan siten, että ko. purkutäissä mahdollisesti syntyvä betoni voidaan
murskattuna hyödyntää syntyvän kaivannon täytässä.
Pilaantuneet maamassat käsitellään kunnostusalueella termisellä menetelmällä eli
polttamalla Savaterra Oy:n siirrettävällä puhdistuslaitoksella. Kohteessa havaitut haittaaineet soveltuvat tuhottavaksi termisessä käsittelyprosessissa ympäristölle
haitattomaan muotoon vedeksi ja hiilidioksidiksi. Puhdistetut maa-ainekset pyritään
hyödyntämään syntyvien kaivantojen täytöissä.
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Pilaantu neen maa-aineksen terminen käsittely
Yleiskuvaus toiminnasta

Kursun saha-alueella tullaan käsittelemään noin 12 000 tonnia pilaantuneita maaaineksia termisellä käsittelyllä Savaterra Oy:n siirrettävällä puhdistuslaitoksella.
Puhdistamiseen tarvittava aika on noin 1 2 kuukautta. Maa-ainekset puhdistetaan
siten, että ne voidaan hyödyntää maarakentamisessa Kursun saha-alueella.
-
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Savaterra Oy kaivaa tutkimuksissa pilaantuneiksi todetut alueet kaivinkoneella, joka
erottelee ylisuuret kivet. Kaivutyötä ohjaa tilaajan nimeämä ympäristötekninen
asiantuntija. Kaivun jälkeen pilaantunut maa-aines kuljetetaan pyöräkuormaajalla
puhdistuslaitokselle. Välivarastoitavien maa-ainesten määrä samoin kuin avoimet
kaivannot pyritään minimoimaan huolellisella työnsuunnittelulla. Varastointialueen sekä
muun toiminta-alueen pohjan puhtaus varmistetaan työmaan loppuvaiheessa
laboratorioanalyysien perusteella.
Puhdistetut maa-ainekset kasataan noin 250 tonnin aumoihin, joista kerätään
kokoomanäyte laboratorioanalyysiä varten. Puhdistustuloksen varmistuttua maa-aines
voidaan palauttaa takaisin kaivantoon.
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Laitteistojen kapasiteetti on 40 80 t/h maa-ainesten ja haitta-aineiden laadusta sekä
pitoisuuksista riippuen. Esimerkiksi 20 000 tonnin kohteen käsittely kestää noin 20
vuorokautta, kun laitteisto toimii jatkuvana käyntinä arkipäivinä.
-

Puhdistettavat maamassat siirretään pyöräkuormaajalla syöttösiiloon, josta maa-aines
kuljetetaan hihnakuljettimella kuumennusrumpuun. Savaterra Oy:n terminen
käsittelylaitos perustuu ns. korkean lämpötilan termo-desorptioon (HTTD), missä maaaineksen lämpötila kuumennusrummussa voidaan nostaa suoran lämmityksen avulla
320
800 C°:seen. Rummussa massat kuumennetaan maa-aineksen laadusta ja
haitta-aineiden määrästä ja laadusta riippuen ko. haitta-aineen höyrystymislämpötitaan.
Lämmityksen vaikutuksesta irronneet haitta-aineet johdetaan kaasumaisessa
muodossa jälkipolttimolle, jossa ne tuhotaan korkeassa lämpötilassa (jälkipolttimen
lämpötila säädetään käsiteltävän haitta-aineen mukaan 850
1 100 C°:seen).
Poistokaasujen puhdistus suoritetaan sykionissa, hiukkassuodattimella ja savukaasu
pesurilla.
-

-

Puhdistetut maamassat kuljetetaan ulos puhdistusrummusta ruuvikuljettimella.
Samassa yhteydessä puhdistettuun maa-ainekseen lisätään vettä massan jäähdyttä
miseksi ja pölyn sitomiseksi. Puhdistetut maamassat siirretään pyöräkuormaajalla
varastokentälle 250 tonnin aumoihin, jossa niistä otetaan näytteet puhdistusasteen
todentamiseksi. Puhdistetut massat siirretään lopulliseen käyttökohteeseen vasta
laboratoriotulosten
osoitettua
maa-ainesten
haitta-ainepitoisuuksien alittavan
kohteessa sovellettavat ylemmät ohjearvot (VNa 214/2007).
Prosessin toimintoja ja polttolämpötiloja säätämällä voidaan tuhota lähes
pilaantuneiden maiden sisältämät haitta-aineet. Termiseen käsittelyyn soveltuvia
aineita ovat hiilivedyt, mineraaliöljyt, liuottimet, VOC-yhdisteet, kloorifenolit,
yhdisteet, torjunta-aineet, PCB sekä dioksiinit ja furaanit. Palamattomien
raskasmetallien liukoisuus vähenee termisen käsittelyn vaikutuksesta.

kaikki
haittaPAH
kuten

Puhdistuslaitteiden vaatima tilantarve on noin 40 x 60 m laajuinen alue kokoonpanosta
riippuen. Yksiköiden sijaintia voidaan hieman muunnella käytössä olevan tilan mukaan.
Lisäksi säiliön ja konttien asettelulla voidaan rajoittaa melun leviämistä.
Työmaalla säilytettävien polttoaineiden ja kemikaalien varastointi
Työmaalla säilytettävien
seuraavassa:

polttoaineiden ja

kemikaalien

Säiliö

Tilavuus

Rakenne

Valm.vuosi

Kierrätysöljysäiliö

60 m3

2-vaippainen

2008

Kevytöljysäiliö

30 m3

2-vaippainen

1987

2 m3

2-vaippainen

1999

10 m3

valuma-allas

2012

Kevytöljysäiliö, seula
Lipeäsäiliö, NaOH 50%

varastointi

on

Ongelmajätteiden ja öljynesteiden varastoinnille on järjestetty oma varastokontti.
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Ympäristökuormitus ja niiden rajoittaminen
Päästöt ilmaan
Pilaantuneiden maiden puhdistaminen termisellä menetelmällä aiheuttaa ilmapäästöjä,
jotka ovat peräisin maa-aineksen kaivusta ja kuljetuksesta, alueella toimivien työkoneiden päästöistä sekä laitoksella tapahtuvasta puhdistuskäsittelyn aiheuttamista
päästöistä. Kaikkien osatekijöiden aiheuttamat päästöt ovat verrannollisia puhdis
tettavien maamassojen määrään.
Puhdistuslaitoksen päästöjä mitataan jatkuvatoimisesti ja päästöön voidaan vaikuttaa
huolellisella ja ammattitaitoisella aseman operoinnilla. Savukaasupuhdistin laitteiden
kunnossapito ja ennakkohuollot toteutetaan suunnitelman mukaan päivittäisillä tarkas
tuksilla ja suunnitelluilla huoltoseisokeilla.
Työmaa-alueen pölypäästöjä rajoitetaan työmaateiden kunnossapidolla ja tarvittaessa
tiet tai pilaantunut maa-aines kastellaan pölyämisen vähentämiseksi.
Jätevedet ja päästöt vesistöön
Puhdistuslaitoksessa ei muodostu ulkopuolelle johdettavia jätevesiä. Maa-aineksen
jäähdyttämiseen, pölyn sidontaan ja savukaasupesuriin käytettävä vesi pumpataan
läheisestä Käsmänjoesta.
Kaivantojen pohjalle mahdollisesti kertyvien valumavesien laatua seurataan
laboratorio-analyysien perusteella ja tarvittaessa vedet puhdistetaan erillisellä vesien
käsittelyyn tarkoitetulla käsittely-yksiköllä. Puhdistuslaitteisto on suunniteltu
öljyhiilivetyjen erotta-misen lisäksi kloorifenolien erottamiseen aktiivihiilisuodattimella.
Puhdistettu vesi voidaan käyttää hyödyksi laitoksen eri prosessivaiheissa.
Melu ja tärinä
Puhdistuslaitoksen melutasoja on selvitetty aikaisemmin mm. Kemin Holstinharjun
vastaanottoasemalla. Mittausten perusteella melua aiheuttivat eniten kivien kolahtelu ja
seulatäryn käyttö ja laitoksen yksiköistä jälkipolttimen paloilmapuhallin. Mittausten
perusteella alle 55 dB:n raja saavutetaan 300 400 m:n etäisyydellä laitoksesta.
-

Selvityksen jälkeen melutaso on vähentynyt hankkimalla erillinen seulontalaitteisto.
Laitoksen sijoittamisella ja varsinkin varastokonteilla tai säiliöillä voidaan estää melun
leviämistä ympäristöön merkittävästi. Kursun saha-alueella laaditaan laitoksen asema
piirustus ennen laitoksen pystyttämistä, jossa huomioidaan lähiasutuksen sijainti.
Työmaa-alueella ei tehdä louhinta- ja räjäytystöitä.
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Laitoksen toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu
Pilaantunut maa-aines

Pilaantuneen maa-aineksen sisältämien haitta-aineiden määrän ja laadun tutkii tilaajan
nimeämä konsultti. Konsultit noudattavat tutkimuksissaan omia laatujärjestelmiään,
ympäristöviranomaisten määräyksiä ja kohteen ympäristöluvan mukaisia tutkimus
kriteereitä. Pilaantuneen maa-aineksen luokittelu pitoisuuksien ja haitta-aineiden
mukaan tehdään konsultin tekemien analyysien perusteella.
Savaterra Oy analysoi syötettävää
laboratorioanalyysien perusteella.

materiaalia

satunnaisesti

kenttäkokein ja

Puhdistettu maa-aines

Puhdistetusta maa-aineksesta tutkitaan laboratoriossa 1 näyte 250 tonnin välein. Näyte
otetaan vähintään kahdeksana osanäytteenä, joista jokainen edustaa 30 tonnin maa
aineserää. Osanäytteet yhdistetään ja kokoomanäyte toimitetaan yllä kuvatulla tavalla
laboratoriotutkimuksiin. Käytettävän laboratoriolaitteiston kokoonpanon valitsee ja
laadunvarmistuksen hoitaa käytettävä laboratorio samoin kuin nolla- ja referenssi
näytteiden vertailutestit.
Puhdistetut maamassat siirretään välivarastoon ja toimitetaan jatkokäyttöön vasta, kun
niiden pitoisuudet on laboratoriotulosten perusteella varmistettu vaatimuksia
vastaaviksi.
Toiminta puhdistuslaitteiden häiriö- ja poikkeustilanteissa

Poikkeuksellisista päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja
onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita pääsee ympäristöön, ilmoitetaan viipymättä
Lapin ELY-keskukselle sekä Sallan kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle.
Työmaalla ryhdytään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi, tilanteen
palauttamiseksi ennalleen sekä tapahtuneen toistumisen estämiseksi ja tarpeellisen
tarkkailun järjestämiseksi.
Normaalista toiminnasta poikkeavissa tilanteissa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin
asiantilan korjaamiseksi ja poikkeaman toistumisen ehkäisemiseksi. Asian vakavuu
desta riippuen jatkotoimenpiteistä päättää havainnoitsija, vahinkoalueen vastaava tai
hänen esimiehensä. Toiminnan poikkeamasta tehdään ympäristöjärjestelmän ISO
14001 edellyttämä poikkeamaraportti valmiille raporttipohjalle, joka jaetaan toimitus
johtajalle, tekniselle johtajalle ja työpäällikölle.
Poikkeamaraportti lähetetään Lapin ELY-keskukselle, mikäli poikkeamalla on
merkitystä ympäristön kannalta tai tapahtumasta seuraa tai uhkaa seurata luparajan
ylitys. Siinä käsitellään kyseisen häiriön tilanne ja sen syyt sekä välittömät toimenpiteet
tilanteen korjaamiseksi, kuormituksen vähentämiseksi ja haittojen pienentämiseksi.
Raportissa on myös selvitys mihin toimenpiteisiin on ryhdytty vastaavanlaisen tilanteen
estämiseksi, sekä aikataulu toimenpiteille. Häiriöraportissa esitetään myös arvio häiriön
aiheuttamasta poikkeuksellisesta kuormituksesta.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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Puhdistuslaitoksen jatkuvatoimiset mittalaitteet on varustettu hälytysrajoilla. Aseman
esimies pitää kirjaa häiriötuntien kirjauksesta vuorokausiraportissa. Häiriötuntien määrä
on tuntimäärä, joiden vuoksi vuorokausikeskiarvona laskettava lupaehto ylittyy. Mikäli
häiriötuntien määrä uhkaa ylittyä, ilmoitetaan siitä välittömästi puhelimella tai
sähköpostitse Lapin ELY-keskukselle. Ilmoituksen laatu työpäällikkö. Täydentävä
lisäselvitys, joka sisältää korjaavat toimenpiteet tai suunnitelman toimitetaan erikseen
tai kuukausiraportin yhteydessä.
Kirjan pito ja raportointi
Puhdistuslaitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon merkitään tuotannon
keskeisiä tietoja kuten tuotantoaika, määrä, puhdistettava maa-aines ja kulutustiedot
sekä poikkeukselliset tilanteet.
Savukaasujen mittaustuloksista laaditaan kuukausiraportti, jossa on esitetty lupa
ehtoihin verrattavat tulokset sekä trenditiedot.
Työmaan valmistuttua laaditaan yhteenveto käyttöpäiväkirjasta, laadunvalvonnasta ja
päästömittauksista.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoituksesta tiedottaminen
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tiedottanut ilmoituksesta ympäristön
suojelulain 63 §: n mukaisesti. Pilaantuneen maaperän kunnostukseen liittyviä erillisiä
lausuntoja ei ole pyydetty.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy
siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen sekä termisen puhdistusmenetelmän.
Termisellä käsittelylaitoksella voidaan käsitellä myös alueen ulkopuolelta tuotuja
pilaantuneita maa-aineksia, jotka soveltuvat termiseen käsittelyyn. Töiden
toteuttamisessa on noudatettava ilmoituksen lisäksi seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöiltä RN:ot 732-407-94-5 ja 732-407-1 07-2 on poistettava pilaantuneet
maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän
pilaantuneis uuden puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007)
ylemmät ohjearvot öljyhiilivetyjen, kloorifenoleiden sekä dioksiini- ja furaani
yhdisteiden PCDD/F osalta. Ylempi ohjearvo bensiinijakeille on 05-Olo 500
mg/kg, keskitisleille C10-C21 1 000 mg/kg, raskaille öljyjakeille C21-C40 2 000
mg/kg, dikioorifenoleille 40 mg/kg, trikloorifenoleille 40 mg/kg, tetrakloorifenoleille
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40 mglkg, pentakioorifenoleille 20 mglkg sekä dioksiini- ja furaaniyhdisteille
PCDD/F 0,0015 mglkg. Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki
maamassat, joissa pitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon saadaan poistettua.
Alueen pohjaveden laatu tulee selvittää ja tarvittaessa kunnostaa. Pohjaveden
kokonaishiilivetyjen tavoitepitoisuustaso on 2 mg/l ja kloorifenoleiden 10 pg/l.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sallan
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostus- ja puhdistustyöt
on saatettava loppuun 31.12.2015 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa
siihen
saakka,
kunnes
Lapin
ELY-keskus
hyväksyy kunnostuksen
toiminnanharjoittajan esityksestä loppuun saatetuksi.
2.

Pilaantuneen maan kaivannot on tarvittaessa aidattava. Lisäksi kunnostusalue on
varustettava pilaantuneen maaperän kunnostuksesta kertovin kyltein.

3.

Kunnostuksessa käytettävät laitteet on asennettava ja käytettävä niin, ettei niiden
sijainnista ja käytöstä aiheudu kohtuutonta melua tai muuta viihtyvyyshaittaa,
terveyshaittaa tai -vaaraa kunnostettavalle kiinteistölle tai lähialueen kiinteistöille.

4.

Pilaantuneet maamassat tulee käsitellä termisesti paikan päällä polttolaitoksessa
tai vaihtoehtoisesti toimittaa käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan
käsittelypaikkaan. Kaivannot on täytettävä puhdistetuilla massoilla tai korvaavilla
puhtailla maamassoilla kerroksittain tiivistäen ja pinta on tasattava ympäristön
korkeustaso huomioiden tai toimittava alueen muun rakentamissuunnitelman
mukaisesti. Mikäli puhdistettuja maa-aineksia siirretään saha-alueen ulkopuolelle,
on siihen oltava Lapin ELY-keskuksen hyväksyntä.

5.

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. Pilaantuneita maa-aineksia kuljetettaessa on
kuorman mukana seurattava vastaanottajalle luovutettava valtioneuvoston
asetuksen jätteistä (179/201 2) mukainen siirtoasiakirja.

6.

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

7.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy hiilivedyillä tai kloorifenoleilla
likaantunutta vettä, se on poistettava. Vesi on joko keräifävä imuautoon ja
toimitettava asianmukaiseen luvan omaavaan käsittelypaikkaan tai riittävien
puhdistustoimenpiteiden
jälkeen
johdettava
ympäristöön.
Alueelta
poisjohdettavien vesien kokonaisöljyhiilivetypitoisuus ei saa ylittää raja-arvoa 5
mg/l. 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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8.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 23 täsmennetyllä tavalla
ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä
pitoisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan.
Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuun puhtaustasoon,
on esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä
esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista
ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Polttolaitos
9.

Terminen käsittelylaitos tulee täyttää valtioneuvoston asetuksen (151/2013)
vaatimukset jätteen polttamisesta.

10.

Polttolaitoksen on oltava rakenteeltaan ja varustukseltaan sellainen, että
savukaasun lämpötila jälkipolttimessa on 850 °C jälkipolttimen sisäseinämän
läheisyydestä mitattuna. Mikäli poltettava maa-aines sisältää kloorattuja liuottimia
niin, että niiden pitoisuus on enemmän kuin yksi (1) prosentti kloorina ilmaistuna,
lämpötila on nostettava 1100 °C:seen.

11.

Polttolaitteiston ilmoitettua käsittelykapasiteettia ei saa missään tilanteessa
ylittää. Polttolaitoksessa on oltava käytössä automaattinen järjestelmä, joka
estää pilaantuneen maa-aineksen syötön ennen kuin polttorumpu on
polttolämpötilassa ja jälkipolttimen vaadittu polttolämpötila on saavutettu tai jos
jälkipolttimen lämpötila polton aikana putoaa alle vaaditun tason tai jos jatkuvat
mittaukset osoittavat, että jokin päästöjen raja-arvoista ylittyy puhdistuslaitteissa
ilmenevien häiriöiden tai vikojen vuoksi.

12.

Polttolaitosta on käytettävä niin, että päästöjen raja-arvot savukaasuissa eivät
ylity jatkuvatoimisissa mittauksissa vuorokausikeskiarvoina ja puolen tunnin
keskiarvoina seuraavasti:
Parametri

Vuorokausikeskiarvo
(mglm3)

Puolen tunnin keskiarvo
(mg/m3)

Hiukkaset

10

30

Orgaaninen hiili (TOC)

10

20

Suolahappo (HCI)

10

60

Fluorivety (HE)

1

4

Hiilimonoksidi (CC)
Rikkidioksidi (S02)

50

100

50

200

Typen oksidit (NOx)

200

400

Mittaustulokset on esitettävä siten, että niitä voidaan verrata lupamääräyksessä
annettuihin raja-arvoihin. Päästömittausten tulokset on muunnettava vastaamaan
seuraavia olosuhteita: savukaasun (kuiva kaasu) lämpötila on 273 K, paine 101,3
kPa ja happipitoisuus 11 prosenttia.
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13.

Polttolaitos tulee sijoittaa alueelle niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa
ympäristölle ja alueen muulle toiminnalle. Laitoksen savupiipun korkeus on
määritettävä siten, mitä ilmanlaadusta säädetään valtioneuvoston asetuksessa
(38/201 1).

14.

Polttolaitteiston ja siihen liittyvien kuljetinlaitteistojen ja seulontayksiköiden tulee
olla katettuja pölyämisen estämiseksi elleivät turvallisuussyyt aseta rajoituksia
kattamiselle. Tarvittaessa maa-ainesta tulee kevyesti kostuttaa. Laitokseen
liittyvät puhdistuslaitteet on pidettävä toimintakuntoisina ja suodattimet
vaihdettava riittävän usein pölypäästöjen minimoimiseksi.

15.

Polttolaitoksen toiminnassa muodostuvat vedet on käsiteltävä vähintään
hiilivetyjen poistoon tarkoitetulla standardin SFS-EN 858 mukaisella 1-luokan
erottimella tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla puhdistimella ennen vesien
johtamista ympäristöön tai kerättävä imuautoon ja toimitettava asianmukaisen
luvan omaavaan käsittelypaikkaan.

Vesien puhdistamisessa syntyvät hi ilivetyjätteet
16.

Polttolaitoksen toiminnassa muodostuvien jätevesien sekä pohjavesien ja
kaivantoihin mahdollisesti kertyvien hiilivedyillä likaantuneiden vesien
puhdistamisessa erottimella talteen otettu hiilivetyjä sisältävä jäte on toimitettava
edelleen käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa
luvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely tai hyödynnettävä jäte energiana
maaperän ja pohjaveden kunnostuksessa.

Määräys melun torjunnasta
17.

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
velvollinen ryhtymään haitan johdosta tarvittaviin mittauksiin ja selvityksiin sekä
melun vähentämistoimiin.

Määräykset vastuu henkilöistä ja töiden aloittamisesta
18.

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 -kes
kukselle ja Sallan kunnan 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
19.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä
ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sallan kunnan ympäristönsuojelu
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viranomaiselle. 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
20.

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

21.

Polttolaitoksen typenoksidi- (NOx), hiilimonoksidi- (CC), suolahappo- (HCI),
fluorivety- (HF) ja rikkidioksidi (S02) -päästöjä sekä hiukkasten ja orgaanisen
hiilen kokonaismäärä (TOC) kokonaismäärää on mitattava jatkuvatoimisesti.
Savukaasujen sisältämät dioksiinit ja furaanit on mittaamalla määritettävä
vähintään kerran polttokäsittelyn aikana olosuhteissa, jotka edustavat normaalia
polttotilannetta. Polttoprosessia on valvottava mittaamalla jatkuvatoimisesti
jälkipolttimen lämpötilaa sekä savukaasun painetta, happipitoisuutta, lämpötilaa
ja vesihöyrysisältöä. Mittalaitteet on asennettava niin ja pidettävä sellaisessa
kunnossa, että niiden antamia tuloksia voidaan pitää edustavina ja luotettavina.
Toiminnanharjoittajan omat päästöjen jatkuvatoimiset ja jaksoittaiset mittalaitteet
on tarkistettava ennen kunnostustöiden aloittamista ulkopuolisen asiantuntijan
toimesta.
Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle, mikäli
polttolaitosta koskevat päästöjen raja-arvot ylittyvät.

22.

Toiminnanharjoittajan on valvottava kunnostettavien maamassojen laatua töiden
aikana määrittämällä vähintään yhden kokoomanäytteen öljyhiilivetypitoisuus
kutakin käsittelyyn ohjattavaa tuhatta (1 000) maa-ainestonnia (t) kohti. Polttoon
erillisen
työaikaisen
maa-aineksen
laatua
tulee
seurata
menevän
mukaisesti niin,
että poltto-olosuhteita kyetään
valvontasuunnitelman
säätelemään poltettavan aineksen laadun asettamien vaatimusten mukaan.

23.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä maaperän
öljyhiilivety-, kloorifenoli- sekä dioksiini- ja furaaniyhdisteiden PCDD/F
kun
rajautuneen,
Kunnostusalueiden
katsotaan
pitoisuudet.
laboratorioanalyyseillä varmistetut tarkkailutulokset auttavat kaikilta kaivantojen
reunoilta ja niiden pohjilta määräyksessä 1 esitetyt raja-arvot. Kaivantoja ei saa
peittää ennen kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulosten perusteella on todettu
maaperän pilaantumattomuus ja Lapin ELY-keskukselle ja Sallan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus kunnostustöiden
tarkastamiseen.
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24.

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

25.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sallan
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
O

O

O
O

O
O

yhteenveto työmaapöytäkirjasta,
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, käsitte
lystä, jäännöspitoisuuksista ja loppusijoituspaikasta,
selvitys polttolaitoksen ilmaan aiheutuneista päästöistä ja
tarvittaessa määräyksessä 8 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 24
mainittu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

Loppuraportista tulee lisäksi tehdä tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua
käyttäen (www.suomi .fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä
YM027).
Perustelut
Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kunnostaminen ilmoituksessa esitetyllä
tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristösuojelulain 78 §:n mukaiset
vaatimukset. Tässä tapauksessa kohteen pilaantuneen alueen laajuus on riittävästi
selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää
puhdistusmenetelmää ja toiminnasta ei aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen
ehkäisemiseksi. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007)
ylemmät ohjearvot kohteen tutkimuksissa löydetyille öljyhiilivety-, kloorifenoli- ja
PCDD/F-pitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään
huomioon alueen nykyisen sekä tulevan käyttötarkoituksen. Määräyksellä
varmistetaan, että kunnostustyöt ulotetaan myös tutkittujen alueiden ulkopuolelle,
mikäli maaperässä todetaan ylemmät ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia. Pohjaveden
öljyhiilivedyille ja kloorifenoleille asetetuilla tavoitepitoisuuksilla varmistetaan mm., ettei
pohjavesistä aiheudu kunnostetun maaperän uudelleen pilaantumista. 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 tarvittaessa aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä,
jotta pilaantuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa
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työmaan ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle
(määräys 2).
Kunnostuksessa käytettävä laitteisto on sijoitettava niin, että sen toiminnasta ei
aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta kohtuutonta häiriötä.
Pilaantuneen alueen kunnostuksessa päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista
koskevien määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.
Kunnostuksessa syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
Mittauksilla varmistetaan kunnostuslaitteiston toimivuus.
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 kiinteistöllä estetään mm. oikeanlaisen kuljetuskaluston valinnalla ja väli
varastoitavien massojen peittämisellä.
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään hiilivetyjen ja
kloorifenoleiden edelleen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle.
Hiilivetyjä ja kloorifenoleita sisältävät jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa
terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden
käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneissa laitoksissa. Ympäristöministeriön asetus
yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) luokittelee öljyt ja
kloorifenolit ongelmajätteiksi, joiden käsittely on luvanvaraista.
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etene
misestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan mää
räyksessä 1 annettujen raja-arvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä
osoittamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mu
kaisesti. Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit
ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve.
Pilaantuneet massat voidaan toimittaa polttoon asianmukaisen luvan omaavaan
paikkaan tai käsitellä termisesti paikan päällä ns. siirrettävällä polttolaitoksella.
Valtioneuvoston antamassa asetuksessa jätteen polttamisesta (151/2013) on esitetty
vaatimukset mm. polttolaitoksen varustelulle ja poltto-olosuhteille. Haitta-aineiden
tuhoutuminen ei ole täydellistä alhaisissa lämpötiloissa. Vaadituilla jälkipolttimen
vähimmäislämpötiloilla varmistetaan, että haitta-aineet tuhoutuvat.
Käsittelykapasiteetin ylittäminen lisää käsittelyn epäonnistumisen riskiä sekä riskiä
ylittää polttolaitokselle asetetut raja-arvot ilmaan johdettaville epäpuhtauksille.
Automaattisella järjestelmällä estetään maa-aineksen syöttäminen laitteistoon, mikä
vaikuttaa osaltaan siihen, etteivät laitokselle asetetut raja-arvot ylity.
Raja-arvot on asetettu siten kuin valtioneuvoston asetuksessa jätteen polttamisesta
(151/2013) määrätään. Raja-arvojen asettamisella ilmanlaatu toiminta-alueella
turvataan.
Polttolaitoksen oikealla sijoittamisella ja savupiipun korkeudella voidaan merkittävästi
vähentää ja ehkäistä haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Myös kunnostustöitä
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voidaan helpottaa ja nopeuttaa laitoksen järkevällä sijoittamisella. Kuljettimien
kattamisella ja maa-aineksen kostuttamisella sekä puhdistuslaitteiden kunnosta
huolehtimalla voidaan tehokkaasti ehkäistä pölyämistä ja pilaantuneen maa-aineksen
leviämistä ympäristöön (määräykset 3-14).
Polttolaitoksen toiminnassa muodostuvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään
hiilivetyjen ja kloorifenolien leviäminen ympäristöön. Hiilivetyjä sisältävät jätteet voivat
aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä
asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneissa
laitoksissa. (määräykset 15-16).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden
turvaamiseksi. Annetut melutason ohjearvot ovat valtioneuvoston melutason
ohjearvojen (993/1992) mukaiset (määräys 17).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 18).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden anta
miseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on an
nettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys
19).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan 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,
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 odottami
nen 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.
Dokumentointi on tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. Sähköisen lomakepalvelun
käyttö on maksutonta ja se helpottaa viranomaisen tiedon tallentamista.
Lomake ja sen täyttöohje löytyvät internet-osoitteesta:
http://www.suomi .fi/suomifi/suomi/asioi verkossa/lomakkeet/ym ym027/index. html.
(määräykset 20-25).
Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti.

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 7, 8, 43, 53, 54, 75, 78, 96, 97 ja 105 §:t,
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 26 ja 27 §:t,
Jätelaki (646/2011)6, 12, 13, 15,29,31 ja 121 §:t,
Valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) 7-9 ja 11 §:t
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (151/2013),
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012),
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtion maksuperustelaki (150/1 992) 8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja
elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2013 (907/2012) 2ja 3 §:t.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 3 600 €
elinkeino-,
liikenne- ja
asetuksen
valtioneuvoston
peritään
Päätöksestä
ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna
2013 (907/2012) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 50 €/h. Tämän päätöksen käsittelyyn
käytettiin 72 tuntia eli maksu on yhteensä 3 600 €.

LASKUN LÄHETTÄMINEN
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää myöhemmin teille tätä päätöstä
koskevan laskun.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä)
Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus
Savaterra Oy
TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistöjen maaperää koskevat tiedot merkitään / päivitetään valtakunnalliseen
maaperän tilan tietojärjestelmään.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 8060
Kutsunumero 0295 037 000
96101 Rovaniemi
www.ely-keskusSi/Iappi
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

/1
LQL

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö

Ympäristöinsinööri
LIITTEET
Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
Kartta kunnostettavista alueista
vmm/hk

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
wwweIy-keskus.fi/Iappi
96101 Rovaniemi
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VALITUSOSOITUS
Vai itusvi ranomainen
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 laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. J05 valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi saapumispäivänä.
Postitse saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus. Milloin
kyseessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena
päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Vastaanottajalle tai tämän edustajalle
henkilökohtaisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu
tiedoksisaantitodistus.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi
toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse.
Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään
valitusajan päättymispäivänä 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
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuullanut häntä suullisesti Vaasan
hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos
hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993)3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1058/2013)
nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua
97 €. Mainitussa laissa 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 56 42611
telekopio:
029 56 42760
vaasa.hao(äoikeus.fi
sähköposti:
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 8060
Kutsunumero 0295 037 000
96101 Rovaniemi
www.ely-keskus.fi/Iappi
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