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ASIA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Kaarinan kaupunki 1 Tanja Hämäläinen, PL 12, 20781 Kaarina
PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA ALUEIDEN HALTIJAT
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnukset
Kiinteistöjen haltija

Kaarina
Varastomiehenkatu 6
202-424-2-5 ja 202-424-2-18
Kaarinan kaupunki, PL 12, 20781 Kaarina

Ilmoituksen liitekartan mukaan puhdistaminen koskee ensisijaisesti kiinteistöllä 202424-2-18 sijainneen trukkien tankkauspaikan maaperää. Muilta osin puhdistettavan
alueen laajuus käy ilmi ilmoituksesta ja tästä päätöksestä.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alu
eella tai pilaantuneen maaperän poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi
voidaan laissa mainituilla ehdoilla ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa ilmoituk
sen ja tekee sen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan jär
jestämisestä ja valvonnasta.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 11.6.2012.
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tai sitä edeltävät toimival
taiset viranomaiset, eivät ole tehneet ympäristönsuojelulaissa tai sitä aiemmassa
lainsäädännössä mainittuja päätöksiä, jotka olisivat koskeneet ilmoituksessa mainitun
alueen puhdistamista.
PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksessa ja sen liitteenä olevassa maaperän kunnostuksen yleissuunnitelmassa
(Finnish Consulting Group Oy, 5.6.2012) mainitut alueen käyttöä, maaperän haittaainepitoisuuksia, maaperän puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän
puhdistamista koskevat menettelyt, ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:

VARSINASSUOMEN ELINKEINO-, LUKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
YMPÄRISTÖ JA LUONNON VARAT
Vaihde 0295 022 500
kirjaamovarsinais-suomi©ely-keskusfi
wwweIy-keskusfi/varsinaissuomi

Lemminkäisenkatu 14-18 B, PL 523, 20101 Turku
Valtakatu 12, 28100 Pori

2112

Puhdistettavan alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Ilmoitus koskee Kaarinan kaupungin entistä varikkoaluetta, jolla on sijainnut trukkien
tankkauspaikka, jäteöljyn varastosäiliö ja lämmitysöljysäiliö. Lisäksi alueella on säily
tetty sekalaista tavaraa. Varikkotoiminta alueella on päättynyt. Alue on tarkoitus myydä tai vuokrataan.
Entinen varikkoalue sijaitsee tuotantotoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueel
la (TYK -asemakaavamerkintä). Asemakaavamuutoksen mukaan kohde on suunnitel
tu sijaitsevan toimistorakennusten korttelialueella (KTV-3 -asemakaavamerkintä).
Entinen varikkoalue rajautuu Varastomiehenkatuun, Kaarinantiehen, Helsingin valtatiehen ja Autoilijankatuun. Naapurikiinteistöillä sijaitsee teollisuusrakennuksia. Lähin
asuinkäytössä oleva kiinteistö sijaitsee n. 150 m etäisyydellä kohteen länsipuolella.
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Ilmoituksessa esitettyjen tietojen mukaan maaperä on pilaantunut trukkien tankkaus
toiminnan seurauksena.
Maaperä
Maaperä alueella on 1-1,5 m syvyyteen sora- ja hiekkapitoista täyttömaata, jonka
alapuolella on savea. Kallion pinnasta alueella ei ole tietoa.
Pohja- ja pintavedet
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Kaarninko) si
jaitsee n 2,6 km etäisyydellä puhdistettavasta alueesta. Kohteessa tehdyn maaperätutkimuksen yhteydessä ei todettu pohjavettä, yhtä koekuoppaa lukuun ottamatta.
Sadevedet suotautuvat kohteessa suoraan maaperään. Lähistöllä ei ole pintavesialu
eita.
Maaperän haitta-ainepitoisuudet ja pilaantuneen maan määrä
Kohteen maaperän haitta-ainepitoisuuksia tutkittiin 19.4.2012 ja 20.4.2012. Tutkimusten yhteydessä tutkimusalueelle tehtiin seitsemän koekuoppaa. Koekuopat kaivettiin
alueille, joita oli käytetty seuraavasti: konesuoja, sekaisen tavaran varastointi, metalliromun säilytys, muovikaljojen valmistusalue, jäteöljyn varastosäiliö, trukin tankkaus
paikka ja entinen lämmitysöljysäiliö.
Koekuopista tehtyjen havaintojen mukaan maaperässä ei todettu jätetäyttöä.
Koekuopista otettujen maanäytteiden metallien kokonaispitoisuudet alittivat valtioneu
voston asetuksessa 214/2007 mainitut aIemmat ohjearvot.
Öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuudet (C
) vaihtelivat laboratoriossa kaasukromato
40
-C
10
grafisesti määritettynä välillä < 50 -1700 mg/kg (3 näytettä). Haihtuvien yhdisteiden pi
toisuudet olivat analysoidussa näytteessä alle asetuksen kynnysarvojen. Analysoidun
maanäytteen polyaromaattisten yhdisteiden pitoisuudet alittivat, naftaleenin pitoisuut
ta (1 ,3 mg/kg) lukuun ottamatta, asetuksessa mainitut kynnysarvot. Naftaleenin pitoi
suus oli kuitenkin alle asetuksen alemman ohjearvon (5 mg/kg).
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Laboratorloanalyysien lisäksi koekuopista otettujen maanäytteiden öljyhiilivetypitoi
suuksia seurattiin PetroFlag -kenttätestin avulla. Haihtuvien yhdisteiden esiintymistä
seurattiin PID -mittarin avulla. Metallipitoisuuksia seurattiin Niton -kenttäanalysaattorin
avulla.
Trukkien tankkauspaikan maaperässä arvioidaan olevan 35 m
ktr (50 m
3
itd) maat,
3
jossa öljyhiilivetyjen pitoisuus ylittää asetuksen ylemmän ohjearvon. Pilaantuneen
alueen pinta-ala on arvion mukaan 70 m
. Kunnostuksen yleissuunnitelman mukaan
2
haitta-ainepitoisen maan määrää ei tutkimuksen yhteydessä ole voitu varmuudella ar
vioida, koska näytepisteiden määrä ei ole ollut tähän tarkoituksen riittävä.
Pohja- tai pintavesien laatu
Yhdestä koekuopasta otettiin vesinäyte. Näytteen hiilivety-yhdisteiden pitoisuudet alit
tivat käytettyjen laboratorioanalyysimenetelmien määritysrajat. Näytteessä todettiin
pieniä kuparin ja sinkin pitoisuuksia (0,009 pg/l ja 0,019 pgIl).
Maaperän puhdistustarpeen arviointi
Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelmassa esitetyn johtopäätöksen, joka koskee
laadittuja riskinarviointeja, mukaan kunnostettavan alueen täyttömaakerros on pai
koin voimakkaasti pilaantunut öljyhiilivetyjakeilla (>C ).
21
C
-

Alue kunnostetaan teollisuus-, liikenne- ja varasto tai muuhun vastaavan käyttöön
soveltuvaksi, vaikka riskinarvioiden mukaan välitöntä maaperän puhdistustarvetta ei
ole.
Maaperän puhdistustavoitteet ja -periaatteet
Maaperä esitetään puhdistettavaksi niin, että maaperästä poistetaan maat, joissa
haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa 21 4/2007 mainitut
ylemmät ohjearvot.
Maaperän puhdistustyö aloitetaan trukkien tankkauspaikalle tutkimustyön yhteydessä
tehdyn koekuopan (FCG 6) alueelta. Puhdistustöitä jatketaan, kunnes haitta-aineiden
pitoisuudet alittavat kunnostuksen tavoitetasot.
Mikäli maaperään jää esim. kaivuteknisistä syistä johtuen kunnostustavoitteet ylittäviä
maita, tarkastellaan niiden aiheuttaa riskiä työn jälkeen riskinarvioinnilla.
Maa-ainesten käsittely
Pilaantuneet maat kuljetetaan luvalliseen vastaanottopaikkaan (esim. Korvenmäen jä
teasema, Salo, Kiimassuon jäteasema, Forssa tai Hallavaaran jäteasema, Köyliö).
Kaivannot täytetään muualta tuoduilla pilaantumattomilla mailla tai kohteesta peräisin
olevilla mailla, joissa haitta-aineiden pitoisuudet alittavat kunnostustavoitearvot.
Massoja ei esikäsitellä tai välivarastoida alueella. Pieniä määriä kunnostuksen tavoi
tetason alittavia maita voidaan välivarastoida alueella ennen kuin ne käytetään kaivantojen täytemaina. Kuljetusta odottavat maakasat peitetään.
Poistettavista maista laaditaan siirtoasiakirjat, Vaarallisten jätteiden siirtoasiakirjoissa
esitettään jätteen R-lausekkeet ja jätekoodit.

4112

Vesien käsittely
Kaivantoon suotautuva vesi poistetaan kaivannosta ja ohjataan maastoon tai viemä
riin. Vedet käsitellään öljynerottimella, mikäli veden pinnalla on öljykalvo. Vesien viemäriin johtamiselle pyydetään lupa kunnan vesilaitokselta. Alueen, jonne maastoon
johdettuja vesiä on päästetty, maaperän haitta-ainepitoisuudet tutkitaan työn päätyt
tyä. Tarvittaessa alue kunnostetaan. Kaivantoon kertyvän veden laatu tutkitaan labo
ratoriossa, mikäli veden määrä on suurin.
Kunnostustyön ohjaus
Ympäristötekninen valvoja ohjaa kaivutyötä ja maiden lajittelua työnaikana otettavien
maanäytteiden avulla. Työn ohjauksessa käytetään apuna kenttä- ja laboratorioana
lyysejä sekä muita havaintoja.
Jokaista noin 50 m
:n suuruista poistettavaa maa-aineserää kohti otetaan seuranta3
näyte. Näytteen mineraaliöljyjen kokonaispitoisuus, haihtuvien yhdisteiden pitoisuudet
ja metallien kokonaispitoisuudet selvitetään kenttämittausmenetelmien avulla. Noin
joka kymmenennen kenttämittauksella analysoidun näytteen rinnakkaisnäyte analy
soidaan laboratoriossa. Laboratorioon toimitetuista näytteistä määritetään -C
10 öl
C
40
jyhiilivetyjen pitoisuudet. Epäorgaanisten yhdisteiden, PAH -yhdisteiden ja C5-C1O
äljyhiilivety-yhdisteiden pitoisuudet määritetään osasta näytteitä, mikäli em. haittaaineista havaitaan viitteitä kaivutyön aikana.

—

Kunnostuksen lopputuloksen toteaminen
Maaperän jäännöspitoisuudet määritetään kaivantojen pohjalta ja seinämistä otettavi
en näytteiden avulla. Jokaista vähintään 200 m
:n suurusta puhdistettua aluetta kohti
2
kootaan yksi jäännöspitoisuusnäyte. Vähintään joka kolmas kenttämittausmenetelmi
en avulla analysoidun jäännöspitoisuusnäytteen rinnakkaisnäyte analysoidaan labora
toriossa. Laboratorioon toimitetuista näytteistä määritetään ne aineet, joita alueelta on
kunnostustyön aikana todettu.
Poikkeukselliset tilanteet
Tilaajalle ja ympäristöviranomaisille ilmoitetaan välittömästi, mikäli työn aikana tode
taan uusia haitta-aineita, rakenteita tai muuta normaalista poikkeavaa. Mahdollisista
toimenpiteistä neuvotellaan heidän kanssa.
Työsuojelu
Urakoitsija noudattaa työsuojeluun kuuluvia velvoitteita ja annettuja ohjeita ja määräyksiä.
Kirjanpito
Kunnostuksen valvoja pitää kunnostuksesta päiväkirjaa, johon merkitään mm. tiedot
alueelta poistetuista maista ja näytteenotosta.
Loppu raportti
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä laaditaan loppuraportti, jossa esitetään ainakin
tiedot poistettujen maiden kokonaismääristä ja haitta-ainepitoisuuksista, sekä jäännöspitoisuuksista. Raportti toimitetaan Varsinais-Suomen ELY -keskukselle. Lisäksi
raportista tehdään tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen.
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Tiedotus
Puhdistustyön aloitusilmoitus toimitetaan Varsinais-Suomen ELY -keskukselle. Valvo
ja tiedottaa kunnostustyöstä tarvittaessa ym päristöviranomaisia.
Puhdistustyön aikataulu
Kunnostustyö on tarkoitus aloittaa mahdollisimman nopeasti. Töiden arvioidaan kes
tävän viikon ajan.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 18.6.2012 ilmoittanut Kaarinan kaupungin ympäris
tönsuojeluviranomaiselle maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta
ja varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto.
Kaarinan ympäristönsuojelulautakunnan mielestä (pöytäkirjaote, 4.7.2012, päätös § 48)
pilaantuneen alueen kunnostus voidaan toteuttaa ilmoituksessa ja kunnostuksen yleis
suunnitelmassa esitetyllä tavalla.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut Kaarinan kaupungin 1 1 .6.201 2 vireille
tulleen ilmoituksen. ELY -keskus hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistamista
koskevat menettely kuitenkin niin, että seuraavia määräyksiä toiminnan järjestämises
tä ja valvonnasta on noudatettava:
Maaperän puhtausarvot ja niiden toteaminen
1)

Maaperän puhdistustyöt on aloitettava kunnostussuunnitelmakarttaan merkityltä tru
km tankkauspaikalta. Puhdistustöitä on jatkettava kunnostussuunnitelmakartassa toimenpidealueeksi rajatulla alueella, kunnes määräyksessä 2 mainittujen jäännöspitoi
suusnäytteiden mineraaliöljyperäisten öljyhiilivetyjakeiden pitoisuudet eivät yhtä seu
raavia valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia ylempiä arvoja:
Haitta-aine
Keskitisleet (>C
)
21
-C
10
Raskaat öljyjakeet (>C
21 -C
)
40

Pitoisuus (mg/kg)
1000
2000

Mikäli toimenpidealueen maaperässä todetaan kunnostustöiden aikana tai myöhem
min haitta-aineita, joiden kokonaispitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksessa maini
tut ylemmät ohjearvot, on maaperä puhdistustyötä jatkettava kunnes uusienkin ainei
den pitoisuudet alittavat asetuksen ylemmät ohjearvot.
Puhtausarvot katsotaan riittäväksi kun, jäännöspitoisuusnäytteiden laboratorioana
lyysituloksista on vähennetty käytetyn laboratorioanalyysimenetelmän määritystark
kuus (YSL 78 §).
2)

Puhdistustyön lopputulos on todettava kaivualueelle jäävästä maaperästä otettavien
jäännöspitoisuusnäytteiden avulla.
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JäännöspitoiSUUSfläYte, joka saa olla enintään viidestä osanäytteestä koottu kokoo
manäyte, saa edustaa enintään n. 100 m
:n suuruista kaivualuetta. Näytteen on
2
edustettava mahdollisimman hyvin alueelle jäävän maan laatua ja kerroksellisuutta.
Kaivualueen pnta-alasta huolimatta on jokaisesta maaperän puhdistamiseksi tehdys
tä kaivannosta otettava ainakin viisi jäännöspitoisuusnäytettä. Kaivannon pohjalta on
otettava ainakin yksi näyte ja muut vähintään neljä näytettä on otettava kaivannon
seinämistä. Jokaisen edellä mainitun jäännöspitoi5uusnä/tteen kokonaishiiliVetYpitoi
suus ja haihtuvien yhdisteiden esiintyminen on selvitettävä kenttämittausmenetelmien
avulla.
Kenttämittaustulosten lisäksi on kaivualueelle jäävän maaperän haitta-ainepitoisuudet todettava laboratorioon toimitettavista näytteistä. Laboratorioon on toimitettava analysoitavaksi jokaisesta kaivannosta vähintään neljä näytettä. Tämän lisäksi
vähintään joka kolmas kenttämittausmenetelmällä mitatun jäännöspit0i5uu5näYtteen
rinnakkaisnäyte on analysoitava laboratoriossa.
Laboratorioon toimitetusta näytteistä on analysoitava ainakin määräyksessä 1 maini
tut öljyhiilivetyjakeet. Aineiden mittaustarkkuuden on oltava sellainen, että tuloksia
voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin.
Kenttämittauksilla saatujen jäännöspitoisuuksien ja laboratoriossa analysoitulen rin
nakkaisnäytteiden tulokset on esitettävä loppuraportissa niin, että tuloksia on helppo
vertailla keskenään. Jäännöspitoisuuksien toteamiseen käytetyt analyysitodistukset
on liitettävä kunnostustyön loppuraporttiin (YSL 78 §).
3)

Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on varauduttava siihen, että kohdealu
een maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava kokonaan uudelleen,
mikäli puhdistustyön yhteydessä käy ilmi, ettei maaperää kaikesta huolimatta saada
puhdistettua nyt ilmoitettujen toimenpiteiden avulla määräyksessä 1 mainittujen puhtausarvojen mukaisesti. Maaperän puhdistamista koskeva asia on tässä tapauksessa
saatettava kokonaan uudelleen vireille (YSL 78 §).

Maa-ainesjätteidefl luokittelu ja käsittely
4)

Maaperän puhdistamiseksi toimenpidealueelta poistettavien maiden luokittelun on pe
rustuttava maaperän puhtausarvoiksi asetettujen haitallisten aineiden pitoisuuksiin,
ellei maa-ainesjätteen vastaanottaja muuta edellytä (JL 6 §).

5)

Maaperän puhdistamiseksi toimenpidealueelta poistettava maa-ainesjäte on luokitel
tava ja käsiteltävä seuraavasti:
Maa-ainesjäte on luokiteltava vaaralliseksi jätteeksi valtioneuvoston asetuksen
(1 1 28/2001) ja ympäristöministeriön asetuksen (1 1 29/2001) mukaisesti. Maat on luokiteltava vaaralliseksi jätteeksi aina, mikäli mineraaliöljyjen kokonaispitoisuus ylittää
arvon 10000 mglkg. Tällaiset maat on toimitettava laitokselle, jolla on ympäristönsuo
jelulain tarkoittama lupa ottaa vastaan vaarallisia jätteitä.
Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle saa toimittaa maa-ainesjätteitä, joissa mineraa
liöljyjen (C
) kokonaispitoisuus on enintään 2500 mg/kg. Muilta osin jätteen kaa
40
-C
10
topaikkakelpoisuus on arvioitava valtioneuvoston kaatopaikoista annetun päätöksen
muuttamisesta annetun asetuksen (202/2006) mukaisesti. Jätteiden sijoittamisessa
on lisäksi otettava huomioon kyseistä kaatopaikkaa koskevat luvat ja määräykset. Mikäli haitta-ainepitoisen maa-ainesjätteen kaatopaikkakelPoisuutta ei ole todettu ja mi-
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neraallöllYjen kokonaiSPitOiSUUS ylittää 2500 mg/kg, on tällainen jäte toimitettava Iai
tokselle, jolla on ympäriStöflSU0jt tarkoittama lupa ottaa vastaa kyseistä jätettä.
Maankaat0Paike saa toimittaa maaaiflesjätettä, jossa haitallisten aineiden pitoi
suudet auttavat valtioneuvoston asetuksessa mainitut aiemmat ohjearvOt. Jätteiden
sijoittamisessa on lisäksi otettava huomioon kyseistä maankaatopaikkaa koskevat lu
vat ja määräykset.
Maa, jossa haitallisten aineiden pitoisuudet auttavat valtioneuvoston asetuksessa
mainitut kynnysarvot voidaan käyttää samalla tavalla kuin puhtaita maita (JL 6 §).
6)

Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava siitä, että ennen puhdistustyön aloitusta on selvitetty, minne alueelta poistettavat •aine5jätteet voidaan
luvallisesti toimittaa. Asian selvittämiseksi on oltava yhteydessä jätteiden vastaanot
toon suunnitellun laitoksen hoitajaan. Aloitusilmoituksessa on oltava maaainesjätteiden vastaanottoon tarkoitettuja laitoksia koskevat tiedot (laitoksen nimi, lu
patiedot tai muu jätteen vastaanottoa koskeva ratkaisu, päätöksen tehnyt viranomai
nen) (JL 6 §).

Muut määräykset
7)

Maaperän puhdistuStyön yhteydessä kaivannoista poistettava1 veden mahdollisesta
maastoon johtamisesta on sovittava kunnan
kanssa
hyvissä ajoin ennen toimenpiteen suunniteltua aloitusta (YSA 27 §).

8)

phdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava ELY •keskukSelle ja Kaa
ypistön5u0jeluvan0m
ai5e. Aloitusilmoituksessa on oltava ai
rinan kaupungin
5it
mä
telylait0k5ia koskevat tiedot ja määräärä
ma
yk
ini
sessä 5
ttuja maiden
nakin
pu
hd
istustyön ohjauksesta vastaavan henkilön yhteystiedot.
yksessä 10 mainitun
puhdistustyön aikana muuttuvista tiedoista on vastaavasti ilmoitettava vastaavasti
(YSA 27 §).

9)

Pilaantuneeksi luokitellun •aine5jätteen kuljetuksista on tehtävä kuormakohtaiset
jjoasiakirjat, joista on käytävä selville kuljetettavan maajätteen määrä, haitta-aineet
5
ja niiden pitoisuudet jätteen alkuperä, jätteenhaltijan kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan yhteystiedot. jtoasiakirja5ta on käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan
laitoksella, jolla on lupa käsitellä ko. jätettä. Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun maajrtoasiakirjat siten kuin valtioneuvoston päätök
ainesjätteen kuljetuksista on tehtävä 5
ngelmajätteide pak
sessä (659/1 996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä 0
jtoasiakirjat on
kaamisesta ja merkitsemisestä säädetään. Pilaantuneiden maiden 5
tarvittaessa esitettävä ELY •keskukselle (JL 6 §).

10)

phdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on hyvä kokemus puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja kenttämittau5menetmi käytöstä, tai jolla
on voimassa oleva ympäri5tönätteeI0ttai henkilö5ertifi0int kuuluva pätevyysto
distus. siantuntijan on ohjattava puhdistustyötä aina kun pilaantuneita maita kaive
taan tai toimitetaan toimenpidealueta muualle käsiteltäväksi (YSL 1 08 §).

11)

Alueelta puhdistustöiden yhteydessä esille tulevien muiden kuin •ainesjätteidefl
käsittelyssä on noudatettava Kaarinan kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja ympäris
tönsuojeluviran0mai5 ohjeita (YSA 28 §).

8112

Puhdistustyön raportointi
12)

-

-

-

Maaperän puhdistustyöStä On laadittava raportti, jossa on ilmoituksessa mainittujen ja
tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
puhdistetun alueen tunnistetiedot,
puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät ja työn kokonaiskestoaika,
kartta, joista se’viää tarkasti, mistä kohdista pilaantuneet maat on poistettu, poistosyvyydet, ja mistä kohdista laboratoriossa analysoidut jäännöspitoisuusnäYtteet on
otettu,
toimenpidealueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot analyysitodistuksista,
joista käy selville analyysissä käytetyt mittausmenetelmät ja -tarkkuudet,
kenttämittaustulostefl luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden labo
ratorioanalyysitodistLlkset,
poistettujen pilaantuneiden maa-ainesjätteiden käsittelypaikkatiedot (laitos, osoite)
ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haitta-aineiden kokonaismäärät,
taulukot, joihin on koottu kuormakohtaisesti tiedot käsittelypaikkoihin toimitetun maaainesjätteen määrästä (t) ja haitta-ainepitoisuuksista,
maa-ainesjätteen kaatopaikkakelPoisuustestien tulokset, sekä
arvio siitä, miten puhdistustyön tavoitteet on saavutettu ja arvion epävarmuustekijät,
sekä esitykset jatkotoimenpiteistä.

Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY -keskukselle ja tiedoksi kunnan ympäris
tönsuojeluviranomaiselle sekä puhdistetun kiinteistön omistajalle kolmen kuukauden ku
luessa siitä kun puhdistustyö on päättynyt. Loppuraportista tulee lisäksi toimittaa ELY
keskukselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi
1 pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä. YM027) (YSA 28 §).
-

Muut asiat
1 3)

ELY -keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien tulosten
tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän puhdistamiseen liittyviä ohjeita tai
määräyksiä (YSL 77 ja 79 §).

PERUSTELUT
yrnpäristönsuojelulain5äädänn voimaanpanosta annetun lain mukaan pilaantuneen
maa-alueen puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menettelyssä sovelletaan
ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän pilaantuminen on tapahtu
nut.
Maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelulain 78 §:ssä
mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella, koska maaperän puhdistustarve on riittävästi arvioitu ja puhdistamisessa käytetään yleisesti käytössä olevia
hyväksyttäviä puhdistusmenetelmiä. Päätöksessä voidaan antaa tarvittavia määräyksiä
puhdistustyön aikaisen toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta.
Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan maaperä on puhdistettava siihen tilaan, ettei siitä
puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua terveyshaittaa, eikä haittaa tai vaara ympäristölle.
Ilmoituksen mukaan maaperä puhdistetaan poistamalla alueelta maat, joissa haitallis
ten aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa (21 4/2007) mainitut
ylemmät ohjearvot.
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Ilmoituksessa esitetyn maaperän kunflOStUStarPe arviOfltia koskevien tietojen perustoimenP1d
teella ELY -keskus katsoo, että kunnostus5uuite1makta
m
an erktYfl
alueen maaperässä todetuista haittaaiflejsta aiheutuva terveys- tai ympäristöhaitta tai
-vaara saadaan poistettua kun alueelta poistetaan maat, ois5a haitallisten aineiden pi
toisuudet ylittävät umoituksessa mainitut arvot.
Puhdi5tu5tY valvonnan kannalta on tarpeelli5ta että ilmoituksessa mainituille haitaiii
sille aineille, joilla tutkimusten perusteella on tarkoitettava
haittaaineita, on asetettu puhtausarvot (mglkg). Puhtausarvot on asetettu sellaisille öljyhiili
vetyjakeille joita alueen maaPerässa on todettu.
ri
Jäännö5Pit015u
u5nte15ta analy50itu haitallisten aineiden tystarkkuus on tiedettävä, jotta pitoisuu5a0ia voidaan verrata asetettuihmn puhtau5arv0i (määräys 1).
Maaperän puhdistu5ty iopputuloksen arviointi edelMtää, että toimenp1deaeeule jäävästä maaPerästä otetaan riittävä määrä edustavia jäännösP1t0i5uu5nteitä. Tämän
lisäksi jäännöspitoisuusnteet on naly50itava menetelmä, ioka tunnistaa puhmittaustarkkuude on
tausarvoiksi asetetut aineet tai yhdisteet.
n
oltava sellainen, että saatuja pitoisuusarvoia voidaan verrata puhtau5arv0ih MaaPe
rän haittaa1nePit0i5k5n alustavaan arviointiin voidaan käyttää kenttämittausme
kokonaan korvaavina menetelminä
telmiä, mutta niitä ei pidetä
(määräys 2).
Maaperä on tarkoitus puhdistaa poistamal kaivamalla pilaantuneeksi luokitellut maat
alueelta. Mikäli kaivUtöiden yhteydessä kuitenkin käy ilmi, ettei näin voida menetellä,
on maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan arvioitava maaperän puhdistustarve ja
•menetelmä kokonaan uudelleen (määräys 3).
aivutyön yhteydessä kiinteistöltä poistettava maa on luokiteltava jätelain 3 §:ssä tar
koitetuksi jätteeksi. Maaläte on luokiteltava kuormakohtaisesti ainakin kenttämittaustu
losten avulla haittaaineiden laadun ja pitoisuuksien mukaan, ellei jätteen vastaanottaja
muuta edellytä, jotta jäte voidaan toimittaa asianmukaiseen sittelyyfl (määräys 4).
Maaaine51ätte luokittelua ja käsittelYmenetelmiä koskevassa äräyk5e55ä on
noudatettu ympäristöhannon ohjetta 2/2007. Valtioneuvoston topaikk0ja koskevi
en päätösten mukaan jätteen kaatoPaikkakelpoisuuden on perustuttava päätöksessä
jfltimenetteiyyn Maaai
0
(20212006) erikseen mainittuun j
neslätteen 5jttelys5ä on
är
äyk5et ja muut jätteen
lisäksi otettava huomioon kyseistä kaatoPaikkaa koskevat
yödyntämi5tä koskevat ohjeet jotta voidaa varmistu siitä ettei kaat0Pai
n
,
,
a
ke toimitetusta pilaantufleesta •ifle5jättee5tä pitkälläkäfl aikavälillä aiheudu haittaa tai
vaaraa erveydelie tai ympäri5tö (määräys 5).
.

Maaperän puhdi5tu5t yhteydessä syntyvän •inesjätteen asianmukn käsit
tely edellyttää, että jätteen toimittamisesta sittelyyn on sovittu hyvissä ajoin ennen
aanottajan kanssa Vastaanotto
nniteltuja lai
kaivutöiden aloittamista jätteen 5
.
on 5
toksia koskevat tiedot on esitettävä flnostUstyön aloitusilmojtuksessa viranomaisval
vontaa varten (määräYs 6).
Kaivannosta mahdollisesti mastoon johdettaVan veden johtamisesta on sovittava kunkanssa, jotta toimeflPiteestä mahdollisesti aiheu
nan
tuvat haitat voidaan arvioida ja aitt0jen ehkäisemiseksi tarvittavista toimenpiteistä so
pia (määräYs 7).
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Maaperän puhdiStUStYöfl aloitukseSta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedois
ta on ilmoitettaVa ELY •keskUkseile ja Kaarinan kaupungin ympäristönSU0jetu
omaiselle viran0maisVaIv0It varten (määräyS 8).
ainesjätteen 5
jjtoasjakirjat ovat tarpeen jätteen taanottajan toimenpiteitä ja viranomai5Valv0Ltaa varten sekä
varalle. jjtoasiak1rj0iSta on
käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksella, jolla on lupa ottaa vastaan pilaantu
nutta •aineSjätettä (määräYs 9).
Maaperän puhdistustYön luotettava ohjaus edellyttää, että työtä ohjaa henkilö, jolla on
riittävästi kokemusta pilaantuneen alueen puhdistustYön ohjauksesta tai voimassa oleva ympäristönäteefbtta pätevyystodi5tu5 PuhdistustYötä ohjaavan henkilön on ol
tava paikalla kun pilaantuneeksi todettuja maita poistetaan työmaaalueelta jotta hän
jjoasiakirjat, ja niihin tarvittavat tiedot poistettavan
voi mm. kirjoittaa kuormakohtaiset 5
maan haitta-aineista ja pitoisuuksista (määräYs 10).
Maaperän puhdistustöiden yhteydessä esille tulevien jätteiden asianmukaineI käsittely
edellyttää, että asiassa noudatetaan kunnan jätehuolt0määräyk5 tai ympäristönsuoje
luviranomaisen ohjeita (määräys 1 ‘1).
Maaperän puhdistustyön lopputuloksen arviointi edellyttää, että puhdistustyöstä laadi
taan loppuraPortti LoppuraPortissa on esitettävä tiedot, joiden perusteella voidaan ar
vioida, onko hanke toteutettu ilmoituksessa esitetyn enettelyn ja tässä päätöksessä
annettujen määräysten mukaisesti Hankkeen tiivistelmäsivun käyttö on tarpeen viranomaisvalvontaa ja kohdek0htai5e tiedon hallintaa varten (määräys 12).
.

phdistustyön yhteydessä voi tulla esille maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja,
joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu varautua Puhtau5tav0itte saavuttamisek
si ja toiminnan aikaisten ympäristö- ja erveyshaitt0jen tai vaarojen torjumiseksi tai vä
hentämiseksi voidaan joutua antamaan puhdistustyötä koskevia lisäohjeita tai määräyksiä (määräys 13).

Sovelletut säännökset
Jätehuoltolaki (673/1978) (JHL) 2, 3, 4, 6, 21a ja 32 §
46/2011)(JL) 1, 2, 3, 5, 6, 13, 31, 121, 122ja 149 §
6
Jätelaki (
Jäteasetus (1390/1993) (JA) 3a §
Valtioneuvoston päätös kaatoPaikoista (86111997) 4, 6 ja 10 §
ypäristönsuojelulaki /2
8
(
000)6
(YSL) 4, 7, 8, 14, 19, 22, 75, 104ja 108 §
ypristönsuojelua5etu5 (169/2
(YSA 24 27 §
ypjstönsu0je1u1n5ää 000) vo )
dä
nnon imaanpanosta (1 13/2000) 19 ja 22 §
Laki
Valtioneuvoston asetus jäteasetukSen liitteen 4 muuttamisesta (1128/2001)
ngelmajätteiden luettelosta
Ympäristöministefbn päätös yleisimpien jätteiden ja 0
(1 1 29/200 1)
Hallintolaki (434/2003) 54 -58 §
Valtioneuvoston päätös kaatoPaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (1 538/201 1) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamises
ta tehtävän ilmoituksen käsittely”
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarPeen arvioinnista
(214/2007)
Laki ympäristön5u0jelul muuttamisesta (1 590/2009) 78 §
-
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PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1.8.2015 asti.
Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituk
sessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saatu puhdistettua tämän
päätöksen mukaisesti (YSL 78 §).
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 (YSL 78 §).
SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 700 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (1 538/201 1 ) elinkeino-, liikenne- ja ympä
ristökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon koh
dan “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely” mukai
sesti. Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 50 euroa kultakin asian
käsittelyyn kuluvalta tunnilta.

Yksikönpäällikkö

.

.

Ylitarkastaja

Lassi Liippo,,.

Esa Wihlman

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Kaarinan kaupunki 1 Tanja Hämäläinen, PL 12, 20781 Kaarina. Suoritemaksua vastaan.

Jäljennös päätöksestä
Kaarinan kaupunki 1 ympäristönsuojeluviranomainen, PL 12, 20781 Kaarina
Kaarinan kaupunki 1 kaupunginhallitus, PL 12, 20781 Kaarina
Finnish Consulting Group Oy 1 Maija lmpivaara, Puutarhakatu 45 B, 201 00 Turku
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Kaarinan kaupungin ilmoitustaulu
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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 ym päristövaikutukset 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)
Sijaintikartta
Kunnostussuunnitelmakartta

Liite elinkeino-, liikenne-ja 3’mpäristökeskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtivä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirj oittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
*

valittajan nimi ja kotikunta
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikkajos valituksen
laatijana onjoku muu henkilö, on myös tämän nimija kotikunta ilmoitettava
*
postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoi
tukset valittajalle voidaan toimittaa
*
päätös, johon haetaan muutosta
*
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
*
perusteet, joilla muutosta vaaditaan

*

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla)
toimitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
*

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
*
asiamiehen valtakirja, asianajajanja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää
*
toimitettaessa valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

*

Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimei
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskir
jeknän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuintenja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.
Vaasa hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Puhelin: 0100 86360
Telekopio: 010 36 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: 8.00-16.15

(VHO päätös julkipanon jälkeen)
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