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PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Kemijärven kaupungin Juujärven kylässä osoitteessa
Juujärventie 95, 97645 JUUJÄRVI. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee
kiinteistöllä RN:o 320-407-21-10. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä ole
vassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydes
sä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitetta
vaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäris
tönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 8.3.2017.
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ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KIINTEISTÖN OMISTAJA
Kiinteistö ei sijaitse asemakaavoitetulla alueella eikä kaavoitustilanteeseen ole suunnit
teilla muutoksia.
Kiinteistö sijaitsee Itä-Lapin maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella
(M), kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella (ma; alu
een suunnittelussa on turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten
arvojen säilyminen), maa-seudun kehittämisen kohdealueella (mk) sekä matkailun ve
tovoima-, matkailun ja vitkistyksen kehittämisen kohdealueella (mv).
Länsipuolella kiinteistö rajautuu Juujärventiehen, eteläpuolella Uittotiehen ja muissa 1mansuunnissa naapurikiinteistöihin, joilla sijaitsee asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjä. Lä
hin naapurikiinteistö on kohteesta noin 50 metrin etäisyydelle länteen sijoittuva asuin
kiinteistö.
Kiinteistön omistavat Kari ja Riitta Söderlund.
ILMOITETTU TOIMINTA
Kohteessa on harjoitettu polttonesteiden jakelutoimintaa kyläkaupan yhteydessä.
Kauppa- tai jakelutoiminnan alkamisen aloitusajankohta ei ole tiedossa. Kauppa- ja ja
kelutoiminta on päättynyt 1970—1980 lukujen vaihteessa. Kauppatoiminnan harjoittaja
na on ollut Koilliskunnan Osuuskauppa. Ennen kauppatoimintaa kiinteistöllä oli maata
lo.
Kohteessa on myyty bensiiniä ja polttoöljyä sekä valopetrolia ja moottoriöljyä. Poltto
nesteiden jakelutoimintaa on ollut koko kauppatoiminnan ajan. Bensiiniä ja polttoöljyä
on varastoitu maanpäällisissä säiliöissä ja muita öljytuotteita tynnyreissä. Tietojen mu
kaan säiliö- ja jakelualue on sijainnut asuinrakennuksen lounaispuolella eikä jakelualu
een sijainnissa ole tapahtunut muutoksia jakelutoiminnan aikana. Säiliöt on poistettu
kohteesta toiminnan päätyttyä.
Kiinteistöllä ei ole ollut autojen huolto- ja pesutoimintoja. Tiedossa ei ole onko kiinteis
töllä ollut öljylämmitystä tai että kohteessa olisi sattunut öljyvahinkoja. Tiedossa ei
myöskään ole, että kohteen läheisyydessä olisi harjoitettu muuta maaperää mahdolli
sesti pilaavaa toimintaa.
Kohdekiinteistöllä sijaitsee päärakennus, sauna ja varasto. Kiinteistö on nykyisin va
paa-ajan asuntona eikä kohteen käyttöön ole suunnitteilla muutosta.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Kiinteistön maaperä on hiekkaa, silttistä hiekkaa ja silttiä. Lisäksi maaperän pintaker
roksissa esiintyy vähäisesti humusta. Perustutkimuksessa ei havaittu kalliopintaa yh
dessäkään näytepisteessä enimmillään kolmen metrin syvyydelle ulottuneen näytteen
oton yhteydessä. Maaston viettosuunta on tutkimusalueella länttä/lounasta kohden.
Kohdekiinteistön piha on nurmipintainen.
Kohde sijaitsee 111-luokan pohjavesialueella (Juujärvi, 12320119, muu pohjavesialue).
Perustutkimuksen näytteenoton yhteydessä ei havaittu märkiä maakerroksia tai pohja
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vettä syvimmillään kolmeen metriin ulotetuissa näytteenotoissa. Kohteessa tarkasteltu
jen maaston muotojen perusteella pohjaveden virtaussuunta entisellä jakelualueella on
länttä/lounasta kohden. Karttatarkastelun perusteella alueella laajemmin pohjavesien
virtaussuunta on oletettavasti itä-koilliseen. Kiinteistön talousvesi tulee vesijohtoverkos
ta ja vesijohto liittyy asuinrakennukseen idän suunnasta. Kiinteistöllä sijaitseva rengas
kaivo on täytetty. Naapureiden kaivoista ei ole tietoa.
Kohdetta lähin vesistö Juujärvi (Kemijoki) sijaitsee kohteesta noin 500 metrin etäisyy
dellä idässä. Kohteen sadevedet ja salaojavedet imeytyvät maaperään. Kiinteistön jä
tevedet johdetaan saostuskaivojen kautta maaperään kiinteistön itäosaan.
HAITTA-Al N ETUTKI MU KSET, SELVITYKSET JA TULOKSET
Johdanto
Kohde (JASKA-kohdenumero 97645-1-80109) kuuluu öljysuojarahaston rahoittamaan
JASKA-hankkeeseen, jonka toimeenpanijaksi on valittu Öljyalan Palvelukeskus Oy. Öl
jyalan Palvelukeskus Oy:n toimeksiannosta Ramboll Finland Oy suoritti kohteessa
maaperän pilaantuneisuuden perustutkimukseen liittyvät maastotyöt 14.6.2016. Tutki
muksesta on laadittu Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden perustutkimusraportti
(työ 1510027088) 26.6.2016. Lapin ELY-keskus on antanut 11.8.2016 lausunnon LA
PELY/ 2232/2016 maaperän pilaantuneisuuden puhdistamisen tarpeellisuudesta ympä
ristönsuojelun kannalta. Ramboll Finland Oy on laatinut Pilaantuneen maaperän kun
nostussuunnitelman perustutkimusraportin (työ 1510027088) pohjalta 1.3.2017.
Öljysuojarahaston JASKA-hankkeen toisen vaiheen hakulomake on päivätty 19.8.2016,
minkä perusteella öljysuojarahasto on hyväksynyt kohteen kunnostuksen rahoituksen.
Maaperätutkimukset
Kohteen tutkimuksissa suoritettiin maanäytteenotto keskiraskaalla vaunuporakoneella
yhteensä 9 tutkimuspisteestä. Näytteet otettiin 100 mm:n maaputkikalustolla jatkuvana
näytesarjana yhden metrin kokoomanäytteinä. Näytteenotto ulotettiin enimmillään kol
men metrin syvyyteen maan pinnasta. Näytepisteiden sijoittelu toteutettiin historiaselvi
tyksessä esitetyn tutkimusohjelman ja kiinteistöllä tehdyn maastotarkastelun perusteel
la. Näytteet säilöttiin tiiviisiin pusseihin, joiden läpi hiilivedyt eivät pääse haihtumaan.
Kaikista maanäytteistä tehtiin näytteenoton yhteydessä maalajia ja mahdollista haittaaineiden esiintymistä koskevat aistinvaraiset havainnot. Yhteensä 15 näytteestä määri
tettiin hiilivetyjen kokonaispitoisuus Petr0FLAG-kenttäanalyysein. Yksi näyte (NP4/0-1)
jaettiin homogenisoinnin jälkeen kahteen osanäytteeseen, joista molemmista määritet
tim hiilivetypitoisuus PetroFLAG-testillä riittävän homogenisoinnin todentamiseksi.
Kenttähavaintojen ja -analyysien perusteella valittiin neljä maanäytettä, joista analysoi
tim laboratoriossa kevyiden (C5-C;o), keskiraskaiden (>C10-C22) ja raskaiden (>C22-C40)
öljyhiilivetyjakeiden sekä BTEX-yhdisteiden, MTBE:n ja TAME:n pitoisuudet. Lisäksi la
boratorionäytteistä määritettiin 1 ,2-dikloorietaanin (1 ,2-DCA)ja 1 ,2-dibromietaanin (1,2EDB) pitoisuudet, koska etaaneja on käytetty lisäaineina lyijyllisessä bensiinissä. Näyt
teelle NP4/0-1 tehtiin öljyhiilivetyjen fraktiointi alifaattisiin ja aromaattisiin jakeisiin ja
näytteestä määritettiin orgaanisen aineen kokonaispitoisuus (TOC) pintamaan sisältäLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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män humuksen/pienten juurten takia. Laboratorioanalyysit tehtiin Novalab Oy:n labora
toriossa.
Tutkimustu lokset

PetroFLAG-kenttäanalyysein suurin kokonaishiilivetypitoisuus (1129 /1 089 mg/kg) to
dettiin näytteessä NP4IO-J. Samasta näytteestä tehdyssä laboratorioanalyysissä todet
tiin keskiraskaiden öljyjakeiden (>C1o-C21) pitoisuus 1 500 mglkg ja raskaiden öljyjakei
den (>C21-C40) pitoisuus 340 mg/kg sekä öljyhiilivetyjakeiden (C1o-C40) summapitoisuus
1 800 mg/kg. Muiden näytteestä analysoitujen yhdisteiden pitoisuudet alittivat laborato
rioanalyysin määritysrajat. Laboratorionäytteessä NP9IO-1 todettiin öljyjakeiden sum
mapitoisuus 58 mglkg. Muiden analysoitujen yhdisteiden pitoisuudet alittivat laborato
rioanalyysin määritysrajat kaikkien näytteiden osalta.
Näytteelle NP4IO-1 tehtiin laboratoriossa öljyhiilivetyjen fraktiointi aromaattisiin ja ali
faattisiin jakeisiin. Näytteissä todetut hiilivedyt ovat fraktioinnin perusteella pääosin ali
faattisia jakeita, pitoisuuksien keskittyen alifaattisiin fraktioihin C12-C35. Hyvin vähäisinä
pitoisuuksina esiintyy myös aromaattisia jakeita C12-C16.
Näyte NP4IO-1 jaettiin homogenisoinnin jälkeen kahteen osanäytteeseen (ns. jaettu
näyte). Jaetun näytteen PetroFLAG-analyysien tulokset (1129 ja 1 089 mg/kg) olivat
lähes samat. Näytteiden riittävä homogenisointi tukee kohteen maaperän pilaantunei
suuden luotettavaa arviointia.
Pitoisuustarkastelu

Lähtökohdat ja viitearvot
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteet on määritetty
1.6.2007 voimaan astuneessa Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007. Asetuksen mu
kaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin tulee perustua arvi
oon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta ter
veydelle ja ympäristölle. Asetuksen liitteessä on esitetty noin 50:lle maaperänsuojelun
kannalta olennaiselle haitalliselle aineelle/aineryhmälle arvioinnin apuna käytettävät
kynnys- ja/tai ohjearvot (ylempi ja alempi ohjearvo), joita voidaan käyttää pilaantunei
suuden ja kunnostustarpeen arvioinnissa, ellei riskiarvio tai viitearvotarkastelu muuta
osoita. Ohjearvojen soveltuvuus kuhunkin kohteeseen on myös tarkasteltava.
Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yh
den tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa sääde
tyn kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi kuin
kynnysarvo. Teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muulla vastaavalla alueella maaperää
pidetään yleensä pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus
ylittää asetuksen liitteessä esitetyn ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla sovelletaan
pääsääntöisesti alempia ohjearvoja. On huomioitava, että esitetyt ohjearvot eivät ole si
tovia, vaan pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnin tulee perustua kohdekoh
taiseen riskiarvioon, jonka perusteella voidaan määrittää ohjearvoista poikkeaviakin,
tarkasteltavana olevaan kohteeseen paremmin soveltuvia, kohdekohtaisia viitearvoja.
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Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnys- ja ohjearvot ko.
kohteen tutkimuksessa määritetyille haitta-aineille:
Yhdiste

Kynnysarvo fmg/kg)

Bensiinijakeet (C5-Cf 0)

-

Keskitisleet(>C10-C21)
Raskaat öljyjakeet
(>C21-C40)

-

-

Öljyjakeet (>C1O-C40)

300

Bentseeni

0,02

Tolueeni
Etyylibentseeni
Ksyleenit
TEX*

-

-

-

1

MTBE-TAME (summa)
0,1
*) TEX = tolueeni ÷ etyylibentseeni ÷ ksyleenit

Alempi ohjearvo (mg/kg)

Ylempi ohjearvo (mg/kg)

100

500

300

1 000

600

2 000

-

-

0,2

1

5

25

10

50

10

50

-

-

5

50

Viitearvotarkastelu
Kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien laajamittaista tuotantoa, kohteessa ei sijaitse
leikkipuistoa tai päiväkotia eikä kohteella ole erityistä suojeluarvoa. Maaperässä ei ole
todettu haihtuvia yhdisteitä, eikä sellaisia haitta-aineita, joille ei ole annettu viiteatvoja.
Kohde sijaitsee 111-luokan pohjavesialueella, mutta kohteessa ei ole talousvesikäytössä
olevaa kaivoa, joten VNa 214/2007 mukaisten kynnys- ja ohjearvojen voidaan katsoa
soveltuvan kohteen maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointiin.
Kohteen kunnostustarpeen arviointi voidaan suorittaa viitearvovertailuun perustuvan
kvantitatiivisen sanallisen riskinarvion sekä riskitarkastelun perusteella. Kohde on tällä
hetkellä vapaa-ajan asuntona, joten maaperän pilaantuneisuuden vertailuarvoina koh
dekiinteistön osalta voidaan lähtökohtaisesti käyttää VNa 214/2007 mukaisia haitta
ainepitoisuuksien alempia ohjearvoja.
Haitta-ainetitoisuuksien vertailu
Laboratorionäytteessä NP4/0-1 VNa 214/2007 mukainen keskitisleiden (>C1o-C21)
ylempi ohjearvo ylittyy. Samassa näytteessä ylittyy öljyhiilivetyjakeiden summapitoi
suuden (>C10-C40) kynnysarvo. Näytteestä NP4/0-1 tehdyn fraktioinnin perusteella hiili
vedyt ovat valtaosin alifaattisia jakeita C12-C35 ja hyvin vähäisissä määrin aromaattisia
jakeita 012-016, jotka ovat maaperäolosuhteissa pääasiassa niukkaliukoisia ja kulkeu
tumattomia, mutta haihtuvia tai kohtalaisen haihtuvia.
Muiden haitta-aineiden osalta em. näytteissä ja muissa laboratoriossa analysoiduissa
näytteissä kaikkien analysoitujen öljyhiilivetyjen osalta pitoisuudet auttavat VNa
214/2007 mukaiset kynnysarvot ja aiemmat ohjearvot.
Pohjavesitutkimukset

Tutkimuksen yhteydessä ei otettu vesinäytteitä, koska kohteessa ei ole kaivoa eikä
maatutkim uspisteissä esiintynyt pohjavettä.
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Haitta-aineiden kokonaismäärät
Maaperän pilaantuneisuus
Tutkimuksessa entisellä säiliö- ja jakelualueella todettiin kevyiden ja keskiraskaiden öI
jyhiilivetyjen pitoisuuksia, jotka aiheuttavat maaperän luokittelun pilaantuneeksi. Pilaan
tuneisuutta todettiin pisteessä NP4 0-1 metrin syvyydellä sijaitsevassa maakerrokses
sa.
Öljyhiilivedyillä pilaantuneen (pitoisuudet yli VNa 214/2007 mukaisen alemman ohjear
von) alueen pinta-alaksi arvioidaan noin 30 m2, jossa pilaantuneeksi luokiteltavia maaaineksia arvioidaan olevan noin 45 m3itd. Pilaantuneissa maa-aineksissa arvioidaan
yhteensä olevan noin 68 kg öljyä (keskitisleitä), kun laskentaperusteena käytetään öl
jyhiilivetyjen arvioitua keskipitoisuutta (1 000 mg/kg) ja muuntokerrointa 1,5 (m3itd —* t).
Pohjaveden pilaantuneisuus
Pohjavesien pilaantuneisuutta ei tämän selvityksen yhteydessä tutkittu, koska kiinteis
töitä ei saanut pohjavesinäytteitä.
KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET
Riskinarvio
Entiselle säiliö- ja jakelualueelle tehtyjen tutkimusten perusteella todettiin sellaisia kes
kiraskaiden äljyhiilivetyjen pitoisuuksia, jotka aiheuttavat maaperän luokittelun pilaan
tuneeksi. Riskinarviossa on esitetty kohdekohtainen arvio maaperän pilaantuneisuuden
aiheuttamista riskeistä. Kohteen maaperässä esiintyy VNa 214/2007 esitettyjen haitta
ainekohtaisten kynnys- ja ohjearvojen ylittäviä öljyhiilivetyjen (keskiraskaat öljyjakeet)
pitoisuuksia. Kohonneet (alemman ohjearvotason ylittävät) haitta-ainepitoisuudet maaperässä sijoittuvat entiselle säiliö- ja jakelualueelle pintamaasta lähtien noin 1,0 metrin
syvyyteen maan pinnasta.
Kulkeutumisen arviointi
Tutkimusten perusteella kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset si
joittuvat kohdekiinteistöllä kiinteistön länsireunaan, kaupparakennuksen eteläpuolelle
entiselle säiliö- ja jakelualueelle. Pilaantuneisuus on tehdyillä tutkimuksilla saatu to
dennettua ja rajaus kriittisiin suuntiin (rakennukset, naapurikiinteistö, tiealue) hyvin teh
tyä. Pilaantuneisuuden lopullinen laajuus tarkennetaan maaperän kunnostustöiden yh
teydessä tehtävin valvontatutkimuksin.
Kiinteistöllä ei varastoida tai käsitellä polttoaineen jakeluun liittyviä polttonesteitä, eikä
päästää maaperään ja haitta-aineiden leviämistä vapaana öljytuotteena siltä osin enää
tapahdu. Pilaantuneet maa-ainekset sisältävät fraktioinnin perusteella niukkaliukoisia ja
kulkeutumattomia jakeita, joten merkittävää kulkeutumista maaperässä ei arvioida ta
pahtuvan. Kulkeutumista ei siten arvioida tapahtuvan jatkossakaan.
Pilaantuneen alueen itäpuolella sijaitsee talousvesilinja, mikä ei sijaitse pilaantuneen
alueen välittömässä läheisyydessä, mutta sijaitsee oletetussa pohjaveden päävirtaus
suunnassa, joten leviämisriski vesijohdon alueelle on olemassa. Kalliorakosysteemin
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kautta teoreettinen kulkeutuminen on mahdollista myös muihin suuntiin, kuin mitä
maan pinnan viettosuuntien perusteella on arvioitavissa.
Kun maaperässä esiintyvien haitta-aineiden pitoisuudet alennetaan esitetylle tasolle,
kulkeutumisriski pienenee edelleen.
Altistumisen arviointi
Altistumisen arvioinnissa on tarkasteltu seuraavia altistumismahdollisuuksia:
kemikaalin haihtuminen ilmaan ja altistuminen ilman kautta
suora ihokosketus
suora tai välillinen altistuminen suun kautta
suora altistuminen pinta-ja pohjaveden välityksellä (juomavesi, pesuvesi, uimavesi)ja
vaikutus ulkopuoliseen ympäristöön vesien välityksellä
välillinen altistuminen talousveden välityksellä (suihkuvesi, kasteluvesi)
O

O

O

O

O

Kemikaalin haihtuminen ilmaan ja altistuminen ilman kautta
Kohteen pilaantuneet maa-ainekset sijaitsevat tutkimuksen perusteella 0-1 ,0 metrin sy
vyydellä, joten haitta-aineiden ilmaan haihtuminen nykyisessä tilassaan on mahdollista.
Havaitut haitta-aineet ovat haihtuvia tai kohtalaisen haihtuvia. Pilaantuneen alueen vä
littömässä läheisyydessä ei oleskella pitkäkestoisesti, joten on epätodennäköistä, että
asukkaat, ohikulkijat tai alueella mahdollisesti leikkivät lapset altistuisivat haitallisessa
määrin kyseisille yhdisteille. Haitallinen altistuminen vaatisi pitkäkestoista oleskelua pi
laantuneella alueella.
Haitta-aineiden haihtuminen ilmaan on mahdollista, jos alueella suoritetaan kaivutöitä.
Pilaantuneen maan kunnostustyössä työntekijät käyttävät tarvittaessa hengityssuojain
ta, jolla estetään altistuminen hengitysilman kautta. Kaivannosta ei kaivutyön aikana
haihdu öljyhiilivetyjä siinä määrin, että satunnaiset ohikulkijat altistuisivat haitallisessa
määrin kyseisille yhdisteille.
Välittyminen huoneilmaan
Pilaantuneen alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asuinkäytössä olevia rakennuk
sia. Asuinrakennus sijaitsee noin 16 metrin etäisyydellä pohjoisessa. Näin ollen öljyhii
livetyjen välittymistä huoneilmaan ja siten altistumista (huomioiden edellä mainittu ra
kennuksen etäisyys) sitä kautta ei arvioida tapahtuvan.
Suora ihokosketus
Pilaantuneet maakerrokset alkavat todennäköisesti heti maan pinnasta. Maan pinnasta
on kuitenkin suurin osa öljyhiilivety-yhdisteistä haihtunut ajan saatossa, jolloin altistu
misriski pintamaasta suoran ihokosketuksen kautta on vähäisempi. Näin ollen altistu
minen maaperän haitta-aineille on suoran ihokosketuksen välityksellä mahdollista to
dennäköisimmin pilaantuneella alueella mahdollisesti suoritettavien kaivutöiden yhtey
dessä tai mahdollisesti alueella leikkivien lasten kaivuleikeissä. Pilaantuneen maape
rän kunnostuksessa tehtävien kaivutöiden aikana käytetään suojavaatteita (suojakäsi
neet, työvaatteet, öljyn kestävät jalkineet), jolloin minimoidaan riski ihoaltistumiselle.
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Suora tai välillinen altistuminen suun kautta
Suun kautta altistumisen riski on nykytilassa kohdekiinteistöllä olematon. Altistuminen
on mahdollista lasten leikeissä pilaantuneella alueella tai kohteessa mahdollisesti suo
ritettavien kaivutöiden aikana. Alueella työskentelevät henkilöt osaavat suojautua hait
tavaikutuksilta. Pilaantuneella alueella ei harjoiteta ravintokasvien viljelyä, jolloin välillis
tä altistumista suun kautta ei myöskään tapahdu.
Suora altistuminen pinta- ja pohjaveden välityksellä
Kohteessa ei ole käytössä olevaa kaivoa, joten altistumista talousvesikaivon välityksel
lä ei nykyisellään tapahdu. Kohdekiinteistöllä ei sijaitse pintavesiä, joihin öljyhiilivedyt
olisivat kulkeutuneet, eikä altistumista pintavesien välityksellä tapahdu.
Välillinen altistuminen talousveden välityksellä
Nykyinen vesijohto kulkee jakelualueen itäpuolella, pohjaveden oletetussa päävirtaus
suunnassa, mutta ei sijaitse lähellä pilaantunutta aluetta. Haitta-aineiden kulkeutumi
sen perusteella voidaan olettaa, että öljyhiilivetyjen leviäminen kohti talousvesijohtoa
on vuosien saatossa mahdollista, jolloin öljyhiilivedyt voisivat diifundoitua putken läpi.
Kohteessa ei ole talousvesikäytössä olevaa kaivoa, joten altistuminen sitä kautta ei ole
tällä hetkellä mahdollista. Haitta-ainepitoisuuksien alentaminen haitattomalle tasolle
poistaa kohteessa vähäisenkin altistumismahdollisuuden talousveden välityksellä.
Johtopäätökset
Esitetyn VNa 214/2007 mukaisen riskitarkastelun perusteella kohteessa on olemassa
matala riski haitta-aineille altistumiselle suoran ihokosketuksen tai suun kautta, erityi
sesti mikäli pilaantuneella alueella on leikkiviä lapsia tai siellä suoritetaan kaivutöitä. Pi
laantuneisuus sijaitsee pintamaasta alkaen metrin syvyyteen saakka ja havaitut haittaaineet ovat haihtuvia tai kohtalaisesti haihtuvia. Kohteessa ei ole talousvesikäytössä
olevaa kaivoa, jonka veden laadulle aiheutuisi todetuista haitta-ainepitoisuuksista kul
keutumisen myötä riskiä. Kuitenkin pitkän ajan kuluessa öljyhiilivetyjen kulkeutumista
pohjaveden välityksellä ja siten teoreettista altistumista talousveden välityksellä ei koh
teen nykyisillä haitta-ainepitoisuuksilla voida täysin sulkea pois. Kiinteistön talousvesi
johto sijaitsee karttatarkastelun perusteella pohjaveden päävirtaussuunnassa, jolloin on
olemassa matala riski haitta-aineiden leviämiselle talousvesijohdon suuntaan. Lisäksi
on olemassa matala riski haitta-aineiden leviämiselle ympäristöön vajovesien mukana.
Leviämisriskin arvioidaan kuitenkin olevan merkityksetön.
On myös huomioitava, että mahdolliset pilaantuneella alueella suoritettavat kaivutyöt
(pois lukien pilaantuneen maan kunnostustyö) saattavat aiheuttaa pilaantuneen maaaineksen leviämistä ympäristöön. Mikäli pilaantuneella alueella tehdään maanraken
nus- tai muita kaivutöitä, vaatii öljyisten maiden käsittely YSL:n mukaisen ilmoituksen.
Öljyalan Palvelukeskus Oy:n vuonna 2002 laatiman oppaan “Öljyllä pilaantuneen maa
alueen kunnostaminen” mukainen riskiluokitus kohteelle on riskiluokka 2 (maaperä tun
tuvasti pilaantunut). Riskiluokituksen perusteena ovat kohteen maaperässä todettujen
öljyhiilivetyjen korkeat pitoisuudet.
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Kunnostustarve
Tutkimusten perusteella kohteen maaperässä on keskiraskailla öljyhiilivetyjakeilla p1laantuneita maa-aineksia 0-1 ,0 metrin syvyydellä maan pinnasta, jolloin haitta-aineille
on mahdollista altistua esimerkiksi lasten leikeissä. Havaitut haitta-aineet ovat haihtuvia
tai kohtalaisen haihtuvia. Leviämisriskin sekä pilaantuneisuudesta johtuvan kohteen
maankäytön sekä maaperän käsittelyn rajoituksen poistamiseksi, kohteen maaperä
esitetään kunnostettavaksi, vaikka kohteessa ei voida osoittaa olevan pilaantuneisuu
desta johtuvaa välitöntä terveyshaittaa.
Kun nostustavoitteet
Maaperän kunnostuksen tavoitteena on alentaa maaperän haitta-ainepitoisuuksia si
ten, että päättyneestä polttoaineen jakelutoiminnasta aiheutuneesta maaperän pilaan
tuneisuudesta johtuvia ympäristö- tai terveyshaittoja ei kunnostustyön jälkeen esiinny.
Samalla poistetaan vaara haitta-aineiden leviämiselle kauemmas ympäristöön sekä
mahdollistetaan haitta-aineiden osalta rajoituksettomien kaivutöiden toteuttaminen koh
teessa. Kohde esitetään kunnostettavaksi VNa 214/2007 mukaisiin haitta-ainepitoi
suuksien kynnysarvotasoihin maan pintakerrosten (0-1 ,0 metrin) osalta ja syvempien
maakerrosten (>1,0 metrin) osalta aiemmat ohjearvotasot alittavaan pitoisuustasoon.
Kunnostuksen tavoitetasoissa on huomioitu mahdolliset lasten altistumisriskit sekä että
kohdekiinteistö on asuinkäytössä. On myös mahdollista, että tutkimuksissa ei ole löy
detty voimakkaimmin öljyhiilivedyillä pilaantunutta kohtaa, jolloin kunnostustyö on entis
tä perustellumpaa.
Tutkimuksen perusteella maaperän kunnostuksen toteuttaminen em. tavoitetasoihin on
teknisesti suhteellisen helppoa, eivätkä kunnostuskustannukset ole kohtuuttomat. Kui
tenkin mikäli tavoitepitoisuuksiin ei joltakin osin kohtuudella päästä, tarkastellaan jatkotoimenpiteitä erikseen laadittavan tarkennetun riskiarvion perusteella.
Kunnostustoimenpiteitä ei uloteta tiealueelle, ellei mahdollisesta, työn aikana havaitta
vasta, tiealueelle ulottuvasta pilaantuneisuudesta erikseen laadittava riskiarvio sitä
edellytä. Perustutkimusten perusteella ei kuitenkaan arvioida haitta-aineiden levinneen
tiealueelle.
Maaperään jäävät haitta-aineet
Kunnostustavoitteen mukaan alueelle ei jää maa-ainesta, josta aiheutuisi ympäristö- tai
terveyshaittaa. Mikäli em. numeeriseen tavoitteeseen ei vaiitulla kunnostusmenetelmäl
lä päästä, tarkastellaan jatkotoimenpiteiden tarvetta erikseen laadittavan riskiarvion pe
rusteella. Tässä kohteessa ei ole nähtävissä riskiä, että maaperään jäisi haitta-aineita
sisältäviä maa-aineksia kunnostustyön päätyttyä, koska pilaantuneen alueen lähellä ei
ole kaivutyötä haittaavia rakenteita tai rakennuksia.
KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Kunnostustyölle nimetään vaivoja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töi
den aloittamista Lapin ELY-keskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluvi
ranomaisel le.
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Kunnostusmenetelmän valinta
Koska pilaantuneisuus rajoittuu arviolta enimmillään 1,0 metrin syvyyteen ja pilaantu
neisuus on melko pienellä alueella, pilaantuneet maat on järkevintä poistaa massan
vaihdolla.
Mikäli edellä esitetyn lisäksi tarvitaan täydentäviä kunnostusmenetelmiä tai urakkatar
jouspyyntövaiheessa päädytään johonkin muuhun vaihtoehtoiseen kunnostusmenetel
mään, esitetään siitä/niistä erillinen suunnitelma hyväksyttäväksi ELY-keskukselle.
Aikataulu
Kunnostustyö on suunniteltu tehtäväksi JASKA-hankkeen laatiman aikataulun mukai
sesti kesällä 2017. Kunnostuksen arvioidaan kestävän massanvaihtona 1-2 työvuoroa.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puh
distamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 320-407-21-10 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joi
den haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aiemmat ohjearvot
öljyhiilivetyjen osalta. Alempi ohjearvo bensiinijakeille C5-Cio on 100 mglkg,
keskitisleille Cio-C21 300 mglkg ja raskaille öljyjakeille C21-C4o 600 mg!kg.
Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoisuu
det ylittävät alemman ohjearvon saadaan poistettua. Jos kaivumaiden pitoisuudet
jäävät alle alempien ohjearvotasojen, voidaan kaivumaita hyödyntää kaivantojen
täytöissä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on
saatettava loppuun 31.4.2018 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa sii
hen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoit
tajan esityksestä loppuun saatetuksi.

2.

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

3.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon sekä käsitte
lyyn. Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jät
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teiden sijoituspaikka on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemijärven kau
pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantunei
den 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 kuljetuk
sen aikana. Pilaantuneen maan haltijan velvollisuus on laatia siirtoasiakirja ja
huolehtia, että pilaantuneita maita siirrettäessä on kuljetusten mukana jätelain
(646/2011) 121 §:n mukainen siirtoasiakirja.
4.

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

5.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, on se
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
tukseen soveltuvalla laitteistolla. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään,
on veden viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavaita laitok
selta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä taiteen otettu
pilaantuneita aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristön
suojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty
kyseisen jätteen käsittely.

6.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 11 täsmennetyllä tavalla
ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä pi
toisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan. Mi
käli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoihin,
on esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä esitettä
vä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja
terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräys melun torjunnasta

7.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä koh
teissa kello 07.00 ja 22.00 välisenä aikana A-painotetun ekvivalenttimelutason
(Laeq) arvoa 55 dB (A) eikä kello 22.00 ja 07.00 välisenä aikana A-painotetun
ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 50 dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on
aihetta epäillä toiminnasta syntyvän meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvolli
nen ryhtymään haitan johdosta tarvittaviin mittauksiin ja selvityksiin sekä melun
vähentämistoimiin.

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta

8.

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

9.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomal
selle. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on
tapauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoillajan on
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja
raportoinnista

10.

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

11.

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

12.

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

13.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselleja Kemijärven
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto työmaapöytäkirjasta,
O
yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
O
toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
O
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta ja
O
tarvittaessa määräyksessä 6 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 12 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.
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Määräysten perustelut

Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisek
si. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aiemmat ohjearvot öi
jyhiiiivetypitoisuuksiiie. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään
huomioon alueen käyttötarkoituksen ja sijainnin 111-luokan pohjavesialueella. Puhdista
misessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää
eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Kunnostustyölle on asetettu
määräalka, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttä
mätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitus
ajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys 1).
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ui
kopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toi
mittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
laisen kuijetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (mää
räykset 3-4).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään öljyhiilivetyjen edel
leen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Hiilivetyjä sisältävät jätteet
voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä
asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneissa lai
toksissa (määräys 5).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mah
dollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa
miseksi (määräys 7).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 8).
Ilmoitusveivollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden anta
miseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annet
tu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 9).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
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että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnos
tuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan, et
tä kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin kent
tämiifauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi kai
vantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottaminen
varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
Kunnostustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
kunnostettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti se
kä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 10-13).

Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

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

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133 §, 136 §, 190 §, 191 §ja
205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011)12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 §ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 §ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,
Valtion maksuperustelaki (150/1992)8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehittämis-ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017
(1554/2016).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 100 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2017 (1554/201 6) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 20 tuntia eli maksu on yhteensä 1100 €.
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(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944)

LASKUN LÄHETTÄMINEN
Valtion talous- ja henkilöstöhallinto lähettää myöhemmin teille tätä päätöstä koskevan
laskun.

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojär
jestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Tämän päätöksen valmisteluun on osallistunut insinööri Anna-Kaisa Puhakka.

Ylitarkastaja

Vesa-Matti Määttä

Ylitarkastaja

Marko Kiviniemi

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijainti kartta
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valituspäivää laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, va
punpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämises
tä, ellei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi saapumispäivänä. Postitse
saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus. Milloin kysees
sä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tie
doksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Vastaanoifajalle tai tämän edustajalle henkilökoh
taisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanoifamisesta laadittu tiedoksisaantitodis
tus.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toi
mittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta
riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään valitusajan päät
tymispäivänä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liilleet
Valituskirjelmässä on ilmoiteifava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asi
aa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoiteifava 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 valiftaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran
omaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan
hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos
hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 €.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
postiosoite:
PL 204, 65101 VAASA
käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
aukioloaika:
8.00 - 16.15
puhelin:
029 56 42611
telekopio:
029 56 42760
sähköposti:
vaasa.haooikeus.fi
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
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