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YmpärStöflSU01t 78 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamiSeSta

ILMOITUKSEN TEKIJA JA YIITEYSHENKILO
Puolustusvoimat, Saaristomeren MeripuOiuStusaI PL 5, 20241 Turku
Yhteysheflkilöt ilmoituksen mukaan:
SaarstOmeren MeripuOIuStuSaI 1 Juha Kotilainen, PL 5, 20241 Turku ja
Puo1ustushaiIi0n rakennuSlaitos 1 Reija Kalajo, PL 1 49401 Hamna
,

PUHDISTETTA’’ ALUEEN StJA1NTI JA ALUEEN HALTIJA
Kunta
KatuoSOite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnus

Kiinteistön omistaja tai haltija

KemiönSaari
Orö —niminen Saari
322-871 -1-1
PuhdiStamine koskee puoIustuShaIIi0L
käyttämien kivääri- ja pistooIirat01e taustavallien sekä tankkausPi5tee maanalaisen
poIttone5te5ä pilaantuneeksi uokiteItujen
alueiden maaperän puhdistamista.
Suomen valtio, Metsähattitus, PL 94, 01301
Vantaa

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
ypristönsuojeIuIain 78 §:n muka
an maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alu
eella tai pilaantuneen maaperän poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi
voidaan laissa mainituilla ehdoilla ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus elinkeino, liikenne’
ja ympäristökeskuksee. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöke55 tarkastaa ilmoituk
sen ja tekee sen johdosta päätöksen jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan jär
jestämisestä ja valvonna5ta

iLMOiTUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 29.4.2014.

MAAPERAN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
VarsinaisSuomen elinkeino, liikenne- ja ympäristöke5ku5 tai sitä edeltävät 1
toimiva
taiset viranomaiset eivät ole tehneet ypäri5tön5u0jelulai5sa tai sitä aiemmassa
Iainsäädännössä mainittuja päätök5iä jotka olisivat koskeneet ilmoituksessa mainitun
alueen puhdistamista.

PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERAN PUHDISTAMINEN
llmoituksen liitteenä on seuraava maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista kos
keva asiakirja: Ramboll Finland Oy. 5.3.2014. PuoIustu5hallin0t rakennuslaitos.
Orö, Kemiönsaari Maaperän kunno5tu55uuntelm
.

VARS1NAISSUOM ELINKEINO, LIIKENNE JA YMPÄRlSTÖKS. YMPÄRISTÖ JA LUONNONVAT, PL 523,
20101 TURKU
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Kunnostussuunnitelman mukaan puhdistettavien alueiden käyttöä, maaperän haittaainepitoisuuksia, puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän puhdista
mista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:
Puhdistettavan alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Örön saari, jolla puhdistettavat alueet ovat, sijaitsee Kemiönsaaren kunnassa, Saaris
tomeren kaakkoisreunassa. Saari on ollut Puolustusvoimien käytössä linnakesaarena
ja varusmiesten koulutuspaikkana lähes sata vuotta. Puolustusvoimien vakituinen
miehitys saarella loppui vuonna 2005. Alueen omistaa nykyään Metsähallitus.
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Puhdistettavaksi ilmoitettujen alueiden maaperän pilaantumisen on aiheuttanut aluei
den käyttö ampumaratatoiminnassa sekä polttonesteiden jakelutoiminnassa.
Maaperä
Tutkimuksen sekä maastohavaintojen perusteella alueen maaperä on hiekkaa tai so
raa ja paikoin avokallioita. Kivääri- ja pistooliratojen taustavallit ovat hiekkaa.
Pohja- ja pintavedet, luonto
Saaressa ei ole ympäristöhallinnon luokittelemia pohjavesialueita, mutta se on jatkoa
Salpausselkä ll-reunamuodostumalle. Saaren hiekkaisilla alueilla kuitenkin todennä
köisesti esiintyy pohjavettä. Kallioisimmilla alueilla pintavedet valuvat suurelta osin
ympäröivään mereen. Saaren keskiosassa on porakaivo, josta johdetaan talousvesi
alueen rakennuksiin.
Örön saari on, saaren kaakkoisosaa lukuun ottamatta, Natura 2000-ohjelmaan lukeu
tuvaa aluetta. Saarella on arvokkaita luontotyyppejä ja harvinaista kasvillisuutta sekä
eliöstöä. Saarella suojeluarvoa on lukuisilla perhoslajeilla, kasveilla (mm. merivehnä),
hiekkarannoilla ja rantaniityillä.
Maaperän haitta-ainepitoisuudet ja pilaantuneen maan määrä
Kivääriradan ja tankkauspaikan maanalaisen polttonestesäiliön sekä jätetäyttöalueen
maaperän mahdollista pilaantuneisuutta tutkittiin 19.8.2013. Alueille tehtiin yhteensä
yhdeksän koekuoppaa. Koekuopista otettiin 1 8 maanäytettä.
Kivääriradan taustavallista otettujen kahden näytteen metallien kokonaispitoisuudet
analysoitiin laboratoriossa. Tankkauspaikan maanalaisen polttonestesäiliön alueelta
otetusta näytteestä analysoitiin laboratoriossa bensiini- ja aromaattiset hiilivedyt.
Jätetäyttöalueelta otetusta maanäytteestä analysoitiin kaatopaikkakelpoisuuden arviointiin tarvittavat analyysit.
Laboratorioanalyysien lisäksi kaikista näytteistä tutkittiin kuparin, lyijyn ja sinkin pitoi
suudet XRF- kenttämittarilla. Koekuoppien maaperään laatua arvioitiin aistinvaraisten
havaintojen avulla.
Kivääriradan taustavalliin tehdyissä koekuopissa todettiin ylemmän ohjearvon ylittävät
lyijy- ja kuparipitoisuudet 0,2. .0,3 metrin syvyydelle. Lyijypitoisuudet ylittävät myös
vaarallisen jätteen raja-arvon. Pintamaan alapuolisessa maakerroksessa pitoisuudet
.
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olivat aihaisia. KoekuOPassa KK6 todettiin alemman ohjearVOn ylittäVä lyijypitoiSuUS
vielä 0,3-0,6 metrin syvyydellä. Ampumakat0k5 edustalle tehdySSä koekUopaSta ja
etuvalliin tehdyStä koekuOpaSta otattUjen aanäytteiden raskaSmetaltien pitoisuudet
olivat alhaisia.
Käytöstä poistetun bensiiniSäiliön viereen tehdyssä koekuoPassa todettiin alemman
ohjearvon ylittävä bentSeeniPit0i5S.
Ampumarataaei taustavalleissa arvioidaan olevan pilaantunutta maata yhteenSä 300 m
3 (540 tonnia). Tästä määrästä noin 75 m
3 (135 tonnia) on sellaista, jossa lyi
jypitoisUuS ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon. Maanalaisen bensiinisäiliön esiintyy
bentseenillä lievästi pilaantuneita maita noin 50 m3 (90 tonnia).
Maat on luokiteltu pilaantuneeksi mikäli haitallisten aineiden pitoisUusarvot ylittävät
valtioneuv05t0I asetuksen (21 4/2007) aiemmat ohjearvot.
,

jätetäyttöalueen koekuopassa todettiin ylemmän ohjearvofl ylittävä sinkki- ja kuparipi
toisuus sekä PAH •yhdisteiden summapitoisuU5 ja fluoranteenin pitoisuus. Osa PAH
yhdisteiden pitoisuuksista ylittää lisäksi alemman ohjearvon. Näytteestä tehtiin myös
Tulokset täyttävät tavanomaisen jätteen kaatoPaikal
le asetetut kelpoisuuskriteent. Jätetäyttöalueella pilaantuneen alueen laajuutta ei ra
portin mukaan voida tarkoin rajata. Karkeasti arvioiden alueella on jätteen sekaista
maa-ainesta noin 1500 m3, josta noin 750 m3 (noin 1350 t) on maa-ainesta, jossa
haittaainePitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon Jätetäyttöalueen pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioidaan erikseen.
.

Pohjaveden laatu
Alueelta ei tutkimusten yhteydessä ole otettu vesinäytteitä.

Riskin ja maaperän kunnO5tu5tarPee arviointi
Ampumarataae
maaperän
aiemmat
ohjearvot
alittavasta
haittaainepitoisuuksista ei arvioida olevan haittaa perhosille tai suojelluille kasveille. Hiek
karantojen ja antaniittyjen ominaispiirteet eivät vaarannu alemman ohjearvon tasois
taustavalleissa
ta maista
Suojelullisten arvojen perusteella VNa 214/2007 mukaisten alempien ohjearvojen
voidaan katsoa soveltuviksi maaperän kunnostuksen tavoitearvoiksi kohteessa.
Ampumarataalle taustavallista katsottuna porakaiVo sijaitsee noin 800 metrin
etäisyydellä kaakossa. Ampumarataaee mahdollisesti muodostuva pohjavesi vir
taa todennäköi5imm länteen ja luoteeseen kohti merta. Virtaussuunnan perusteella
alempien ohjearvojen voidaan katsoa soveltuviksi maaperän pilaantuneisuuden viitearvoiksi ja siten kunnostuksen tavoitearvoiksi tässä kohteessa.
Mahdollisen tulevan virkisty5käytöI kannalta aIemmat ohjearVot alkuaineille ja poltto
nesteperäisille haitta-aineille soveltuvat käytettäviksi kunnostu5ta0itteua.

Maaperän kunn05tU5metma ja •periaatteet
Ampumarataaluden taustavalleista poistetaan maat, joissa haitallisten aineiden ko
konaispitoisuudet ylittävät seuraavat arvot, jotka noudettavat valtioneuvoston asetuk
sen /21 4/2007) alempia ohjearvoja
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Haitta-aine

Pitoisuus (mg/kg)

Antimoni (Sb)
Kupari (Cu)
Lyijy (Pb)

10
150
200

Bensiinisäiliön alueelta poistetaan maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät
seuraavat asetuksen mukaiset aiemmat ohjearvot.
Haitta-aine

Pitoisuus (mglkg)

Öljyjakeet (>010-021)
Oljyhiilivedyt, raskaat jakeet (>021 -C40)
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Ksyleeni

300
600
0,2
5
10
10

Maa-ainesten iuokitteiu ja käsittely
Pilaantuneet maat, jotka sisältävät vaarallisen jätteen raja-arvot yiittäviä haittaainepitoisuuksia, toimitetaan mantereelle vastaanottokeskukseen, jolla on voimassa
oleva lupa välivarastoida, käsitellä tai loppusijoittaa ko. pilaantunutta maa-ainesta.
Samoin menetellään sellaisten maiden kanssa, joissa haitta-ainepitoisuudet ylittävät
aiemmat ohjearvot, mutta jotka eivät mahdu täyttösuojaan.
Mantereelle toimitettavat maa-ainekset lajitellaan pitoisuuksien mukaan vastaanottopaikan tai -paikkojen vaatimusten mukaisesti Maa-ainekset siirretään siirtolavoilla
saaren rantaan, josta maa-ainekset kuljetetaan edelleen mantereelle proomukuljetuk
sena. Kuljetusta jatketaan mantereella edelleen kuorma-autokuljetuksella valittuun pi
laantuneen maa-aineksen vastaanottokeskukseen Kuormat peitetään peitteillä ja
kuormien mukana toimitetaan kuormakohtaiset pilaantuneen maan siirtoasiakirjat.
.

.

Näyttösuojaan jäävien maiden hyötykäyttö ja ioppusijoittaminen
Kivääriradan näyttösuojan käytöstä poistamisessa on näyttösuojan sisälle mahdollista
3 maita. Näyttösuojan sisälle on tarkoitus sijoittaa maat, joissa haittasijoittaa n. 1 50 m
ainepitoisuudet ylittävät aiemmat ohjearvot, mutta alittavat ylemmät ohjearvot.
Näyttösuojan täyttämisen jälkeen suojan pinta eristetään esimerkiksi bentoniittimatto
rakenteeila. Näyttösuojan betonirakenne, kattaminen bentoniittimatolia ja rakenteen
muotoilu estävät veden kulkeutumisen rakenteeseen ja samalla poistuu mahdollisuus
pilaantuneen maan sisältämien haitta-aineiden kuikeutumisesta veden mukana ympä
ristöön. Alue maisemoidaan ampumarata-alueen välittömässä läheisyydessä olevilla
pilaantumattomilla maa-aineksilla siten, ettei pölyämistä tai suoraa kontaktia pilaantu
neeseen maa-ainekseen pääse syntymään. Vesitiivis pintaeristekerros on riittävästi
suojattu ja alue sulautuu ympäröivään maastoon luontevasti. Toimenpiteestä ei ai
heudu merkittävää muutosta tai haittaa ympäristön ekologisille olosuhteille.
Muu jätteen käsittely
Pistooliampumarata-alueen taustavallin alueella olevat vanhat autonrenkaat poiste
taan maaperän puhdistustyön yhteydessä. Renkaat toimitetaan vastaanottokeskuk
seen, jolla on voimassa oleva lupa välivarastoida, käsitellä tai loppusijoittaa renkaita.
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MahdOllisten rakennUslätteitä sisältäVien maaaiflesten kaivuSSa noudatetaan Ke
miönSaaren kunnan jätehuOltOmääYks RakenfluS1ättt toimitetaan asianmUk
set luvat omaavalle rakennUSIätt’ käsittelYlait0ksel tai kaatOPaikall
KUnnostusta ohjaavat mittaukset ja seuranta
Maaperän kunnOStustYötä valvoo ja ohlaa ulkopuolinen asiantufltiIat0 (ympäriStö
tekninen valvoIa) KaivutYötä ohjataan ympäristötutkimsen analyySitulosten, kunnostuStYön aikana tehtävien kenttäanalYYs (XRFanalYYSit) sekä aistinVaraiSt
havaintojen (näkö, haju) perusteella.
ympäristötek5en valvolan tehtäviin kuuluu kunn05tu5tY yleinen laadunValvonta,
maanäYtteenotto työn edetessä, kunn05tu5aluden rajaaminen kunnostuskun yh
teydessä tehtävät havainnot ja niiden kirjaaminen pois kuljetettavan maaaineksen
sijoituskohteiden osoittaminen ja vastaanotosta sopiminen mas5amäär ja työmaamuistion kirjanpito sekä yhteydenpito ympäri5töV1ran0msi Valvojan yhteystie
jtusajank0hta ilmoitetaan viran0mai ennen töihin ryhtymist
0
dot ja työn j
5i
ä.
fläanalyy5ein pilaantumat
t0m5i todetulta kunnostetulta alueelta otetaan maanäytteet pohjasta ja seinämistä maakerr0k5itt riittävällä tiheydellä siten, että haittaaineiden jäännöspitoisuudet tulevat luotettavasti elvitetyk5i. Kunn05tu5a1ueta otet
tavista anäyttei5tä analysoidaan laboratoriossa vähintään yleisimmät ampumarata
toiminnasta mahdollisesti peräisin olevat raskasmetaen jäännöspitoisuudet (lyijy,
sinkki, kupari, arseeni, antimoni, nikkeli).
poikkeuksettlset tilanteet ja työsuojelu
Valvoja ottaa yhteyden viran0mai5, mikäli työn aikana ilmenee poikkeuksesia ti
lanteita tai kunno5tu55uuntman muutostarPeita. flno5tu5työ55ä noudatetaan IImoituksen liitteenä olevaa yöturvalli5uU50hjeit
Loppuraporfli
flnostustyön päätyttyä työstä laaditaan raportti, jossa esitettään mm. seuraava tiet
dot: kunnostushankkeen yhtey5henkllöt alueelta poistettujen ass0jen määrä- hait
ta-aine-, ja sjjoituspaikkatied0t alueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet sekä arvio
siitä, miten puhdistustyölle asetetut tavoitteet saavutettiin. Mikäli puhdi5tetuie alueille
jää maita, joissa haittaaiflePjtoisuudet ylittävät aiemmat ohjearVot, arvioidaan jatkotoimenpiteiden tarve.
,

Tiedotus

phdistustyön aloituksesta ja päättymisestä ELY keskukselle ja Kemiönsaa
ren kunnan ympäristöviranomaisee. Aloitusilmoituksessa on tiedot massojen vastaanotto
paikoista sekä tarvittavat yhteystiedot.

KunnostustYOfl aikataulu
Maaperän flnostustyöt on tarkoitus toteuttaa toukokesäkuussa 201 4, sen jälkeen
kun ilmoituksesta koskeva päätös on tehty.
Lisätutkimukset jätetäYttöaluee ja porakaiVoveden laatu
Jätetäytön alueella toteutetaan kunnostustöiden yhteydessä tarkentava tutkimus, jonka avulla selvitetään jätetäytön laajuutta, jätteen ja pilaantuneen maaaineksen mää
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rää sekä alueen ympäristöo0suhteita (mm. jätetäYtÖfl alapuolisen maaperän laatu
sekä pohja- ja pintaves1o1osteet).
Samassa yhteydessä selvitetään jätetäYtöstä n. 330 m etelään sijaitsevan porakaiVofl
veden laatu ja mahd0lli5U5t mukaan vesiPnnan taso.
Tutkimuksen perusteella jätetäyttöalueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustar
ve arvioidaan ja arvioinnin perusteella esitetään suunnitelma mahdollisista maaPerän
riskinhallintat0imen
kunnostustoimenpite
p1tei5t
ista ja/tai

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
VarsinaisSuomen ELY -keskus on 30.4.201 4 ilmoittanut Kemiönsaaren ympäristön
suojeluviraflomaise
lle maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta ja
varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto. Kunnan ympäristötka5t on
todennut mm. että
ELY •keskukselle 1 4.5.201 4 saapuneessa
ilmoituksessa esitetty alempien ohjearvojen mukainen kunnostustavoite on hyvä,
kuuluva
koska puhdistaminen koskee aluetta, joka sijaitsee Natura 2000 •ohjelmaan 1
la alueella ja koska alue on tarkoitus ottaa jkistyskäyttö Pilaantuneet maat (maat,
joissa haittaaiflePitoisuudet ylittävät aiemmat ohjearvot) pitää poistaa saarelta ja toimittaa mantereella luvanvaraiseen vastaanotto paikkaan. TankkaU5aiueta tulee
poistaa myös maat, joissa iyijypitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Jätetäytöstä ete
lään sijaitsevan porakaivon veden laatu tulee tutkija ennen puhdistustöiden aloitusta
ja toistamiseen töiden päätyttyä. Mikäli vesi todetaan pilaantuneek5i on kaivon käytöstä poistamista syytä harkita.
VarsinaisSuomen ELY -keskus on antanut 21 .5.201 4 lausunnon luonnoflsuojelylain
65 §:n mukaisesta arvioinflista. Lausunto koskee Met5ähallituk5 laatimaa Orön
luonnonh0it05n
telmaa jossa on tarkasteltu nyt kyseessä olevassa iimoituksessa
ainittujefl toimenpiteiden vaikutuksia Orön iuontoarvoihin. Lausunnon j
ht0PtÖ5
0
ten mukaan arvioinnissa esitettyjä periaatteita noudattaen kyseisen hankkeen ei voida katsoa merkittävästi heikentävän niitä ontoarv0ja, joiden suojelemiseksi alueet
on sisällytetty Natura 2000 •verkostoon.

VARSlNAIS0MEN ELINKEINO LIIKENNE- JA YMPÄRISTOKESKUK
,
SEN RATKAiSU
VarsinaisSuomen ELY -keskus on tarkastanut viitekohdassa mainitun ilmoituksen.
ELY -keskus hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistamista koskevat enettelyt,
kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava 5tä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:

Maaperän puhtaUSarvot
1)

Entisen tankkausalueen maanalaisen polttonestesäön alueen maaperän puhdistus
töitä on ilmoituksessa mainitun enetteIyfl lisäksi jatkettava kunnes alueen maape
kokonai5Pit0i5 ei yhtä arvoa 200 mg/kg.
rään jäävän lyijyn 5
Kivääri- ja pistooliratojen taustavallien sekä entisen tankkausalueen maanalaisen
polttone5te5äll maaperän puhtaUsarvot katsotaan riittäväksi, kun kaivualueilta otet
tujen ääräykse55ä 3 mainittujen
äritystarkkUu ja kun näin
loksista on hennetty käytetyn analWsimenetelmän 5
pi
es
ilm
oituksessa itetyt arvot ja edellä määrätyn lyijyä koskesatu toisuusarvo aUttaa
ainepitoisuudet on esitettävä puhdistustyön
van arvon.
loppuraPortissa mg/kg -arvoina kuivaainetta kohti (YSL 78 §).
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2)

Mikäli puhdistustyön aikana käy ilmi, ettei kyseisten alueiden maaperää saada kaivu
työn avulla puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti, on maaperän puhdistustarve
arvioitava kokonaan uudelleen (YSL 78 §).

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
3)

Taustavallien puhdistustyön päätyttyä on alueelle jäävän ja alueiden muotoiluun käytettävien taustavalleista peräsin olevien maiden haitta-ainepitoisuudet varmistettava.
Jokaista n. 100 m
:n suuruista maisemoitua aluetta kohti on koottava yksi jäännöspi
2
toisuusnäyte, jonka on parhaalla mahdollisella tavalla edustettava kyseisen alueelle
jäävää maata. Maisemoidun alueen pinta-alasta huolimatta on jokaisen taustavallin
alueelta koottava ainakin viisi jäännöspitoisuusnäytettä. Laboratorioon toimitetuista
jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin puhtausarvoiksi asetettujen metal
lien kokonaispitoisuudet.
Jäännöspitoisuusnäyte saa olla enintään viidestä osanäytteestä koottu näyte. Jäännöspitoisuusnäytteen on edustettava mahdollisimman hyvin alueelle jäävän maape
rän laatua ja kerroksellisuutta Muotoiluun käytettyjen ja alueelle jääneiden maiden
haitta-ainepitoisuustiedot on ilmoitettava puhdistustyön loppuraportissa.
Entisen tankkausalueen maanalaisen polttonestesäiliön alueelta kootuista ja laborato
rioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin puhtausarvoiksi
asetettujen polttonesteperäisten haitta-aineiden pitoisuudet. Polttonestesäiliön alueel
la toteutetun puhdistustyön lopputulos on todettava ainakin viidestä laboratorioon toimitetusta jäännöspitoisuusnäytteestä, joista on määritettävä puhtausarvoiksi asetetut
aineet.
Jäännöspitoisuuksien toteamiseen käytetyt analyysitodistukset on liitettävä kunnos
tustyön loppuraporttiin (YSL 78 §).

Maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely
4)

Entisen tankkausalueen maanalaisen polttonestesäiliön alueelta poistettavat maat,
joissa polttonesteperäisten aineiden pitoisuudet ylittävät aiemmat ohjearvot, on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseisiä maa-ainejätteitä.
Ampuma-ratojen taustavalleista poistettavat maat, joissa jonkin puhtausarvoksi asete
tun haitta-aineen pitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon, on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseisiä vaaralliseksi luokiteltuja
maa-ainejätteitä.
Muualle toimitettavan maa-ainesjätteen haitta-ainepitoisuudet ja muut jätteen luokitte
luun tarvittavat tiedot on selvitettävä riittävästi ja luotettavasti. Asiassa on ensisijaises
ti noudatettava maa-ainesjätteen vastaanottavan laitoksen ympäristölupapäätöstä ja
laitoksen antamia ohjeita (YSL 78).

5)

3
Kivääriradan käytöstä poistetun näyttösuojan sisälle voidaan sijoittaa noin 1 50 m
taustavalleista peräisin olevia maita, joissa haitta-ainepitoisuudet alittavat ylemmät
ohjearvot. Kaikki muut aiemmat ohjearvot ylittävät maat on toimitettava käsiteltäväksi
laitokselie, jolla on lupa ottaa vastaan kyseisiä maa-ainejätteitä. Näyttösuojaan sijoite
tavan maan haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä riittävästi ja luotettavasti ja maiden
määrä ja haitta-ainepitoisuustiedot on ilmoitettava puhdistustyön ioppuraportissa
(YSL 78 §).
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Ennen puhdiStUStYön aloituSta on selvitettävä, minne alueelta poistettavat maaaineSätteet voidaan iuvaWSeSti toimittaa käsiteitäväksL Asian selvittämiseksi on olta
va yhteydessä ainakin jätteiden vastaanottoon suunnitellun laitoksen hoitalaan. Mää
räyksessä 1 0 mainitussa aloitusilmoituksessa on oltava tiedot maaaine5Iätten
vastaanottoon tarkoitetuista laitoksista (laitoksen nimi lupatiedot ja lupapäätöksen
tehnyt viranomainen) (JL 6 §).

6)

,

Pilaantuneeksi luokitellun •ainesjätteen kuljetUksista on tehtävä kuormakohtaiset
j5
joasiakirjat, joista on käytävä selville kuljetettavan maajätteen määrä, haitta-aineet
ja niiden pitoisuudet jätteen alkuperä, jätteenhalti1an kuljetuksen uorittajan ja vasanottajan yhteystiedot. Siirtoasiakirlasta on käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan
laitoksella, jolla on lupa käsitellä ko. jätettä Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun maajoasiakirjat siten kuin valtioneuvosto päätök
ainesjätteen kuljetuksista on tehtävä 5
n
ngelmajätteiden pak
on
ge
an
lmaiätteistä nettavista tiedoista sekä 0
sessä (659/1 996)
jjoasiakirjat on
kaamisesta ja merkitsemisestä säädetään. Pilaantuneiden maiden 5
esitettävä tarvittaessa ELY •keskukselle (JL 6 §).

7)

Muut määräykset
pdistustyön toteutuksessa on noudatettava Metsähatlituksen Örön luonnonhoito
suunnitelmassa esitettyjä enettelyjä mm työkoneiden liikkumiseen liittyvät rajoitteita
(YSL78 §)

8)

9)

phdistustyön ohjauksessa on käytettävä sellaisia kenttämittau5men
etelm joiden
avulla voidaan seurata kaivualueen maaperän metallien ja puolimetallien sekä öljyhii
livetyjen pitoisuuksia. phdistustyön lopputulos on kuitenkin todettava ääräyk5en 3
mukaisesti (YSL 78 §).

10)

phdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava ELY •keskukselle ja Ke
ypjstönsu0jeluvan0
mai5ell Aloitusilmoituksessa on oltava
miönsaaren kunnan
ilmoituksessa mainittujen tietojen lisäksi ääräyk5e55ä 4 mainitut maiden käsittelylai
toksia koskevat tiedot. Työn aikana muuttuvista tiedoista tai esille tulevista poikkeuk
sellisista tilanteista on ilmoitettava vastaavasti (YSA 27 §).

pcjstustyon raportointi

11)

-

-

Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraP0rtti jossa on tässä päätöksessä
äärättyjen asioiden lisäksi esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
puhdistetun alueen tunnistetiedot (käyntiosoite kiintei5tötun5),
puhdi5tu5työI aloitus- ja lopetuspäivät ja työn kokonai5ke
5t0
kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista pilaantuneet maat on poistettu poistosyvyydet, ja mistä kohdista laboratoriossa analysoidut nöspitoisuusnaytteet on
,

otettu,

toimenpidealueee jääneen maan jäännöspitoisuIet ja kopiot jäännö5Pit0i5us
näytteiden jyysitodi5tuk5i5ta joista käy selville käytetyt analyysimenet&mät ja
niiden ritystarkkuudet
kenttämittaustuloste luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen aanäytteiden labo
n
poistettujen pilaantuneiden •ainesjätteiden
(laitos, osoite)
ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haittaaineiden kokonaismäärät,
jttelypaikk0ihh toimitetun maataulukot, joihin on koottu kuormakohtaisesti tiedot 5
ainesjätteen määrästä (t) ja haittaainePit0isuk5i5
ta
yhdyskuntalätteen kaatopaikalle toimitetun •ainesjätteen kaatopaikkakelPoi
suustestien tulokset, tai muu arvio jätteen kaatopaikkake1P0i55ta
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-

uIok0
muut puhdiStUStY toteutUkse a t1
seefl vaikUttaet tekijät, sekä
arviO siitä, miten puhdistU5tY tavoitteet on saavutettu a arViOfl epävarmu05tt
sekä esitykset atkOt0imPjte5
t

Raportti on tomtettava tarka5tettavak5 EL •ke5k0k5eI a tedok5I Kemiöfl5a
a
kunnan ympärist500ir0
kolmen kuukaUd kuUe55a siitä kun phd5
ma
Loppurap0 on toimitettava Varsfla15u
tustyö On
0m EL ke5kUk5
i
kiraam0° (PL 523, 20101 Turku) (YSA 27 §).
Muut asiat
1 1)

ELY keskU5 VO maaPer pUhdi5tam5e ittyViefl ennalta arvaamatt0m tu
ostefl tai seikk0en peru5tee antaa tarVttae5sa maaperän puhd5tami5een ttyVä ohjeita
ta määräYk5ä (YSL 77 a 79 §)

PERUSTELU

T

vomaanPan
05ta annetun ‘ain mukaan piaantuneen
puhdistamis koskevan asian käsitteY55 a menetteY5
maaae
ä
ta
sä sovelletaan
ympärjsnt5
p
il
ri
m
a
ip
a
s
m
a
p
n
a
tä
umatta
ll0n
perän
tumn on tapahtu
u0lakia
nut.
llmotuk5e5sa esitetYn alueen maaperän puhd5tam5 koskeva asia on ratkaistu ymta
pärstön5u
0mn 78 §:ssä mainitun ilmoituksen ohdo5ta tehtävän ätök5en perus
teella, koska puhdistamisen tarve on kyseessä olevan kohteen sianti, tutkimu5t0k5et
a käyttötark0tus huomioon ottaen arv0itu riittävästi a puhdistamisessa käytetään ylel
sesti käytössä olevaa yväk5yttävää puhdstu5menetm
ä
ympäri
st5u0 76 §:n mukaan äätökse55ä voidaan antaa tarvttav ääräyk
il
sekä puhd5tu5t valvontaa a
sä moituksessa mainitun toiminnan
pputul0k5 arvio
0
e
intia varten.
Määräysk
t
eruSt
0tet p
hen ti
75 §:n mukaan plaantunut maaperä on puhdistettava 5
p
h
d
i5
tu
5ton päätyttyä voi aiheutua
laan, ettei siitä
eikä haittaa tai vaa
ra ymPäri5te. Kyseinen vaatimus on ilmoituksessa mainittu tietoen perusteella
saavutettavi5
taustavaeis
il
sa kun moituksessa
ta a entisen
p
o
tankkausalu
lt
m
p
m
to
o
a
is
a
n
a
aPerästä
nalaisen
e5te5ä0n
tetaan maat, joissa
een
haittaaineid
p
o
it
a
y
a
h
se
oisuudet littävät
earv0t. JäännösPitoisuus
tuksen Iemmat
en
jt
y
s
ta
r
k
näytteistä
haitallisten aineiden
kuus on tiedettävä, iotta saatua pitoisuu5arvo voidaan verrata asetettun puhtau5arv0i (määräys 1).
Ilmoituksen ohdo5ta tehtävässä äätöksessä voidaan antaa äräyk5iä vain ilmoituk
sessa mainitusta pdi5tu5työ5täO Tästä syytä, a mikäli puhtau5arv0 ei jostain syystä
ivutyön avulla saavuteta on maaperä puhdistamis
esta vastuussa olevan varaudut
n
,
p
u
m
a
hdistusten yöhemPään tkami5een, tai puhdistustarpee uudel
tava maaperän
n
leen arvi0int. Maaperän puhdistamista koskeva asia on edellä mainitussa tapauk
sessa saatettava kokonaan uudelleen vireille, totta asiasta voidaan antaa uuden tilanteen vaatimat tarvittavat räyk5et (määräys 2).
pdistu5t 1
y opputuloksen arviointi dellyttä, että toimenPidealule äävä5tä maaperästä otetaan riittävästi edustavia
teiden haittaainePitoisuude on määritettävä laborat00a5ie avulla, iotta puhn
t
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tausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuudet voidaan arvioida luotettavasti (mää
räys 3).
Pilaantuneen alueen maaperän puhdistustyön yhteydessä toimenpidealueelta poistet
tava haitta-ainepitoinen maa, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittää puhtausarvoik
si asetetun alemman ohjearvon, on luokiteltava jätelain (646/2011) 5 §:ssä tarkoitetuksi
jätteeksi.
Haitta-ainepitoiset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa ottaa
vastaan kyseistä jätettä, jotta haitta-aineista muutoin aiheutuva terveys- ja ympäristöriski saadaan asianmukaisesti poistettua. Maa-ainesjätteiden käsittelystä ei tässä päätöksessä anneta muita määräyksiä, koska jätteiden käsittelyssä on ensisijaisesti nou
datettava jätteiden vastaanottajan ympäristölupapäätöstä ja laitoksen antamia ohjeita.
Lisäksi jätteiden käsittely on ensisijaisesti jätteet vastaanottaneen laitoksen valvontaasia (määräys 4).
Ilmoituksessa esitettyjen tietojen perusteella kivääriradan näyttösuojaan voidaan sijoit
taa noin 150 m 3
:ta maita, joissa metallien pitoisuudet ylittävät aiemmat ohjearvot, mut
ta alittavat ylemmät ohjearvot. Lisäksi näyttösuojan päälle asennetaan veden suotau
tumista vähentävä eristekerros ja alue muotoillaan. Toimenpiteestä ei katsota aiheutu
vat ympäristönsuojelulaissa kiellettyä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
Toimenpiteellä vähennetään massojen kuljettamisesta muutoin aiheutuvaa mahdollista
haittaa esim. saaren kulkuväylille. Lisäksi maiden sijoitusta voidaan pitää näyttösuojan
käytöstä poistamiseen liittyvänä hyötykäyttönä (määräys 5).
Maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen toimittamisesta on
sovittu jätteen vastaanottoon suunnitellun laitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen kaivu
töiden aloittamista. Menettely on tarpeen, jotta voidaan sopia esim. jätteen vastaanot
tokelpoisuutteen tarvittavasta tiedosta. Vastaanottoon valittujen laitosten tiedot on esi
tettävä kunnostustyön aloitusilmoituksessa vi ranomaisvalvontaa varten (määräys 6).
Maa-ainesjätteen siirtoasiakirjat ovat tarpeen jätteen vastaanottajan toimenpiteitä ja viranomaisvalvontaa varten sekä onnettomuustilanteiden varalle. Siirtoasiakirjoista on
käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksella, jolla on lupa ottaa vastaan pilaantu
nutta maa-ainesjätettä (määräys 7).
Puhdistustyössä on noudatettava Metsähallituksen Örön luonnonhoitosuunnitelmassa
esitettyjä menettelyjä, jotta puhdistustyön aikaiset haitat saaren luonnolle jäävät mah
dollisimman vähäisiksi (määräys 8).
Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä kenttämittausmenetelmiä, jotta poistettavien
maiden haitta-ainepitoisuuksia ja kaivutyön riittävyyttä sekä näyttösuojaan sijoitettavien
ja taustavallien muotoilussa käytettävien maiden haitta-ainepitoisuuksia voidaan alustavasti arvioida (määräys 9).
Maaperän puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedois
ta on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Kemiönsaaren ympäristönsuojeluviranomaiselle
viranomaisvalvontaa varten (määräys 10).
ELY -keskuksen arvio maaperän puhdistustyön lopputuloksesta on mahdollista antaa
sen jälkeen, kun puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen liittyvät tiedot ovat käytettävissä. Tästä syystä puhdistamisesta on laadittava loppuraportti puhdistustyön päätyttyä. Loppuraportissa on esitettävä valvontaa varten ainakin määräyksessä mainitut
tiedot ja asiat (määräys 1 1).
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Puhtaustavoitteen saavuttam seksi ja toiminnan aikaisten ympäristö- ja terveyshaittojen
tai vaarojen torjumiseksi tai vähentämiseksi voidaan joutua antamaan puhdistustyötä
koskevia lisäohjeita tai määräyksiä, koska puhdistustyön yhteydessä voi tulla esille
maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja, joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu
varautua (määräys 12).

Sovelletut säännökset
Jätehuoltolaki (673/1 978) (JHL) 2, 3, 4, 6, 21 a ja 32 §
Jätelaki (646/2011) (JL) 1, 2, 3, 5, 6, 13, 31,121, 122ja 149 §
Jäteasetus (1 390/1 993) (JA) 3a §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1 997) 4, 6 ja 1 0 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 1 4, 1 9, 22, 75, 1 04 ja 1 08 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) (YSA) 24 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (1 1 3/2000) 1 9 ja 22 §
Hallintolaki (434/2003) 54 -58 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (3/2014) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittely”
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1590/2009) 78 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
-

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 .7.201 7 asti.
Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituk
sessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä ole saatu puhdistettua tämän
päätöksen mukaisesti.
Jos tämän päätöksen voimassaolon aikana annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännök
siä, on kyseisiä asetuksia tämän päätöksen estämättä noudatettava.

SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 1320 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (3/2014) elinkeino-, liikenne- ja ympäris
tökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon kohdan
“pilaantuneen maaperän puhdistam isesta tehtävän ilmoituksen käsittely” mukaisesti.
Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 55 euroa kultakin asian käsitte
lyyn kuluvalta tunnil,

Yksikönpäällikkö

Lassi Liipp

Ylitarkastaja

Esa Wihlman
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Pääesikunta 1 Logistiikkaosasto, PL 5512, 00021 LASKUTUS. Suoritemaksua vastaan.
PE:n verkkolaskuosoite 1 OVT —tunnus: 00370952029910000
Itellainformation Oy:n välittäjätunnus: 003710948874
Viite: C.PVUUDYMPSMMEPA

Tiedoksianto
Metsähallitus, PL 94, 01301 Vantaa
Saaristomeren Meripuolustusalue 1 Juha Kotilainen, PL 5, 20241 Turku
Puolustushallinnon rakennuslaitos 1 Reija Kalajo, PL 1 49401 Hamina
Kemiänsaaren kunta 1 ympäristänsuojeluviranomainen, Malmintie 2, 25900 Taalinteh
das
Kemiönsaaren kunta 1 kunnanhallitus, Vretantie 1 9, 25700 Kemiö
Ramboll Finland Oy/Juha Setälä, Niemenkatu 73, 15140 Lahti
,

Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)
Yleistiedoksianto päätöksestä
Kemiönsaaren kunta / Ilmoitustaulu
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus tähän päätökseen on:
sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, tervey
den- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövai
kutukset ilmenevät;
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
-

-

-

-

-

LIITTEET Valitusosoitus (VHO jp ILM)
Kartta: Kohteen sijainti
Kartta: Tutkimuskartta
Piirustus: Kivääriradan taustavallin kunnostus
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