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Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhd istamisesta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Porin kaupunki 1 Tekninen palvelukeskus 1 Harri Juhola, PL 95, 28101 Pori
PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA ALUEIDEN HALTIJAT

Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnukset
Kiinteistön omistaja

Pori
Teljänkadun ja Presidentin puistokadun kul
ma
609-9-84-1 609-9-84-2, 609-9-84-3 ja 609-984-4
Porin kaupunki, PL 95, 28101 Pori
,

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 14.9.2012.

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
Ilmoituksen liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:
-

-

Finnish Consulting Group Oy, 24.3.2012. Porin kaupunki. Maaperän pilaantunei
suuden selvitys. Teljänkatu, Pori, ja
Porin kaupunki 1 Tekninen palvelukeskus. 12.9.2012. Teljänkadun pilaantuneen
maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelma, Teljänkatu, Tampereentie, 28100
Pori.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUS
YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT
Vaihde 0295 022 500
kirjaamovarsinais-suomieIy-keskusfl
www.eIykeskusfi/varsinaissuomi

Lemminkäisenkatu 14-18 B, PL 523, 20101 Turku

Valtakatu 12, 28100 Pori

2/11

Ilmoituksessa ja asiakirjoissa mainitut alueen käyttöä, maaperän haitta-ainepitoisuuksia ja maaperän puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot sekä maaperän
puhdistamista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:
Kiinteistön käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Ilmoitus koskee kohdealuetta, jolla on harjoitettu pienteollisuustoimintaa 1 950 -luvulta
lähtien. Alueella on toiminut huoltoasema vuosina 1950 -1992. Huoltoasemalla on ol
lut ajoneuvojen pesu-, huolto- ja korjaustoimintaa sekä polttonesteiden jakelua. Alu
eelle on tällä hetkellä linja-autovarikko, automaalaamo ja pienkonekorjaamo sekä erilaisia työpajoja ja myymälöitä.
Puhdistettavat kiinteistöt sijaitsevat asemakaavan mukaan asuin-, liike- ja toimistora
kennusten (AL -55 -asemakaavamerkintä) sekä toimitilarakennusten korttelialueella
(KTY -asemakaavamerkintä). Asemakaavaa ollaan muuttamassa niin, että kiinteistöt
sijaitsevat asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella (AL -63).
Kohdealue rajautuu Teljänkatuun, Presidentin puistokatuun ja Tampereentiehen. Alu
een länsipuolella on asuin- ja liikerakennuksia.
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Ilmoituksen mukaan alueella sijainnut huoltoasema ja automaalaamo ovat aiheutta
neet maaperän pilaantumisen.
Maaperä
Maaperä alueella on pääosin hiekkaa ja soraa. Alueella on myös savikerroksia. Kalli
on pinnasta ei ilmoituksessa ole tietoa.
Pohja- ja pintavedet
Kohdealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on n. 4 km
etäisyydellä alueesta. Pohja- tai orsivettä todettiin 3-4 m syvyydessä maanpinnasta.
Pohjaveden arvioidaan kulkeutuvan pohjoiseen. Kokemäenjoki sijaitsee n. 1,1 km
etäisyydellä kohteen pohjoispuolella.
Maaperän haitta-ai nepitoisuudet ja pilaantuneen maan määrä
Kohdealueen maaperän haitta-ainepitoisuuksia on tutkittu viimeksi 1 .2.201 1 ja
1 .3.201 1 Kiinteistöille sijoitettiin yhteensä 1 9 tutkimuspistettä. Näytepisteistä otettujen maanäytteiden öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuudet (C
) vaihtelivat laboratori
40
-C
10
ossa kaasukromatografisesti määritettynä välillä 32 —10230 mg/kg (16 näytettä).
Näytteessä, joka oli otettu 2,9-3,9 m syvyydestä, etyylibentseenin ja ksyleenin yhteis
pitoisuus oli 14,2, mglkg.
.

Polyaromaattisten yhdisteiden pitoisuudet olivat pääasiassa alle 0,02 mglkg (12 näytettä).
Maanäytteissä todettiin kohonneita metallipitoisuuksia mm. arseenin, kuparin ja sinkin
kokonaispitoisuudet ylittivät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 aIemmat ohjearvot.
Alueella todettiin täyttökerros, jossa arseenin ja lyijyn kokonaispitoisuudet ylittivät ongelmajätteen raja-arvot. Laboratorioanalyysien lisäksi metallien, öljyhiilivetyjen ja
haihtuvien yhdisteiden pitoisuuksia tutkittiin kenttämittausmenetelmien avulla.
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Entisen huoltoaseman alueella arvioidaan olevan n 1000 m
ktr (n 1500 m
3
itd) maata,
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etyjen pitoisUus on yli alemman
jossa
earvon.
tUneen alueen pintaalaksi arvioidaan n 450 m
. Entisen automaalaamon alueella arvioidaan olevan n. 125
2
ktr (n.188 m
3
m
itd) maata, jossa epäorgaanisten aineiden pitoisuudet ylittävät alem
3
mat ohjearvot. pilaantuneiden alueiden tarkkaa laajuutta ei tutkimusten yhteydessä
saatu rajattua.

Pohja- tai pintaVesien laatu
Alueelta ei maaperätutkimu yhteydessä ole otettu pohja- tai pintavesinäYtteitä

Maaperän puhdistuStarPe arviointi
Arvion mukaan öljyhiilivetyiä voi levitä pohja ja orsiveden mukana. MetalliPitoisille pin
tamaille on mahdollista altistua aanpölyämi5en kautta. HaittaainePit0i5u(5ie ei
arvioida kohteen nykyisessä käyttötarkoituksessa aiheuttavan ympäristö tai terveysmuuttuminen edellyttää, että öljyhiilivetyPi
haittaa. Alueen
toiset ja metallipitoiset alueet on puhdistettava.

Maaperän puhdistustaVoitteet ja •periaatteet
Kunnostuksen yleissuunnitelma mukaan kohdealueen maaperä puhdistettaan poistamalla alueelta maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät seuraavat valtioneu
voston asetuksessa 21 4/2007 mainitut aiemmat ohjearvot
Haitta-aine

Pitoisuus
mglkg)

0
Ölj
5
yhiilivetyjakeet( )
10
C
Oljyhiilivetyjakeet (Co- 021)
Oljyhiilivetyjakeet (Cio- )
40
C
Ksyleenit

100
300
300
10

Nikkeli
Sinkki
Arseeni
Lyijy
Antimoni
Elohopea
Kupari

100
250
50
200
10
2
150

-

Mikäli maaperässä todetaan muita haitta-aineita, esitetään puhdistuksen tavoitetasoksi näidenkin aineiden osalle alempia ohjearvoja.
Maaperän puhdistustyö aloitetaan tutkimusten yhteydessä pilaantuneeksi todetuilta
alueilta ja sitä jatketaan kunnes saavutetaan maaperän puhdistuksen tavoitteet. Mitaviotepitoisuudet ylittäviä maa-aineksia, arvioidaan riskit ja jatkotoi
käli alueella
menpiteet riskitarkastelun perusteella.
Alueet, jotka jäävät puhdistamatta esimerkiksi siitä syystä, ettei kaivutyötä ole maanalaisista rakenteista johtuen mahdollista jatkaa, eristetään esimerkiksi HDPE -kalvolla
muista maakerroksista.
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Maa-ainesten käsittely
Maat, jotka on jäteasetuksen 179/2012 mukaisesti luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi,
toimitetaan laitokselle, jolla on lupa ottaa vastaan vaarallisia jätteitä.
Maat, joissa haitta-aineiden pitoisuus ylittää alemman ohjearvon luokitellaan pilaantu
neeksi. Pilaantuneeksi luokitellut maa-ainesjätteet toimitetaan laitokselle, jolla on lupa
ottaa vastaan pilaantuneita maita. Maiden kaatopaikkakelpoisuuslausunnot toimite
taan maat vastaanottavalle laitokselle ennen maiden toimittamista.
Maat, joissa haitta-aineiden pitoisuus alittaa kynnysarvot, luokitellaan pilaantumatto
maksi. Pilaantumattomia maita, voidaan käyttää kaivantojen alustäytöissä.
Täytemaiksi soveltumattomat maat, joissa haitta-aineiden pitoisuus on alle alemman
ohjearvon, toimitetaan maankaatopaikalle tai kaatopaikalle. Muussa tapauksessa täl
laiset maat käytetään hyödyksi kaivantojen alustäytöissä.
Poistettavista maista laaditaan siirtoasiakirjat, joista käy ilmi valtioneuvoston päätök
sen 646/201 1 mukaiset tiedot. Siirtoasiakirjat toimitetaan kuorman vastanottajalle. Pi
laantuneiden maiden välivarastointia alueella väitetään.
Vesien käsittely
Kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä, jossa saattaa olla haitta-aineita, otetaan riittävä määrä vesinäytteitä. Näytteistä määritetään laboratoriossa ne haittaaineet, joita pilaantuneessa maassa on todettu. Merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia si
sältävä vesi toimitetaan puhdistettavaksi laitokseile, jolla on lupa ottaa vastaa haittaainepitoisia vesiä. Vedet voidaan johtaa jätevesiviemäriin, jos haitta-ainepitoisuus on
tarpeeksi alhainen. Jätevesiviemäriin johtamisesta sovitaan Porin Veden kanssa.
Jätteiden käsittely
Muut jätteet toimitetaan asianmukaisiin jätteiden vastaanotto- ja kierrätyspaikkoihin.
Kunnostustyön ohjaus
Ympäristötekninen asiantuntija vastaa näytteiden otosta, kenttämittauksista ja labora
torioon toimitettavista näytteistä. Hän ohjaa kaivutyötä ja maiden kuijetuksia.
Poistettavien maiden öijyhiiiivetypitoisuuksia seurataan PetroFiag -hiilivety
anaiysaattorin avulla. Haihtuvien yhdisteiden pitoisuuksia seurataan PID -mittarin
avulla. Metallien kokonaispitoisuuksia seurataan Niton -kenttäanalysaattorin avulla.
Jokaista 50 -100 m
3 suuruista poistettavaa maa-aineserää kohti kootaan näyte, joka
tutkitaan kenttätestien avulla. Noin joka kymmenes näyte analysoidaan myös labora
toriossa.
Kunnostuksen lopputuloksen toteaminen
Kaivannon kaikilta reunoilta ja pohjalta otetaan kaivutyön päätyttyä jäännöspitoisuus
näytteitä. Kaivannon pohjalta, jokaiselta noin 100 m
2 suuruiselta alueelta, kootaan yk
si jäännöspitoisuusnäyte. Jokaiselta kaivualueelta otetaan kuitenkin vähintään kaksi
jäännöspitoisuusnäytettä. Jokaisesta kaivannosta otetaan vähintään viisi näytettä.
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Öljyhiilivedyillä pilaantuneilta alueHta otetuista jäännöspitoisuusnäytteistä määritetään
laboratoriossa puhtausarvoiksi asetetut öljyhiilivedyt ja haihtuvat yhdisteet. Metalleilla
pilaantuneilta alueilta kootaan jäännöspitoisuusnäytteet, joista määritetään laboratori
ossa puhtausarvoiksi asetetut metallit.
Työsuojelu
Työturvallisuussuunnitelma laaditaan erikseen.
Kirjanpito
Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. tiedot poistettavien maiden määrästä ja haittaainepitoisuuksista sekä käsittelypaikoista.
Loppu raportti
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä laaditaan loppuraportti, jossa esitetään tiedot
poistettujen maiden kokonaismääristä ja haitta-ainepitoisuuksista, sekä alueelle jääneen pohjamaan haitta-aineiden kokonaismääristä. Lisäksi raporttiin liitetään kartta
kunnostetuista alueista ja näytepisteiden sijainnista. Loppuraportti toimitetaan viranomaisille kolmen kuukauden kuluessa kunnostuksen päättymisestä.
Tiedotus
Ympäristöviranomaisille toimitetaan aloitusilmoitus. Naapureita informoidaan kunnos
tustyön aloituksesta.
Puhdistustyön aikataulu
Työt aloitetaan lokakuussa ja ne valmistuvat vuoden 2012 loppuun mennessä.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 21.9.2012 ilmoittanut Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta ja
varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto.
Porin kaupungin ympäristövalvontapäällikön mielestä (sähköpostiviesti 2.1 0.201 2) tiedot töiden aloituksesta ja maiden käsittelypaikoista sekä Ioppuraportti tulee toimittaa
Porin kaupungin ympäristövirastolle.
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VARStNAIS0M ELINKEINO’, LIIKENNE JA YMPÄRIST0KE RATKAISU
S
VarsiflaiSSU0m ELY -keskus on tarkastanut Porin kaupungin teknisen palvelukes
kuksen 1 1 .6.201 2 vreiIIe tulleen ilmoituksen. ELY -keskus hyväksYY 5i esitetyt
maaperän puhdistamista koskevat menettely kuitenkin niin, että seuraavia määräyk
siä toiminnan järjestämisesta ja valvonnasta on noudatettaV

Maaperän puhtaUSatVot ja niiden toteaminen
1)

Maaperän puhdistustyöt on aloitettava tutkimUsPiirustukseen merkityiltä alueilta, joilla
jonkin haittaaineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvOn. Puhdistustöitä on jatkettava
haitta-aine
kunnes äräykse55ä 2 mainittujen
pitoisuudet eivät yhtä ilmoituksessa mainittuja puhtausarvoja.
Iaborat0ri0aIa
Puhtausarvot katsotaan riittäväksi kun,
iyysituloksista on hennetty käetyn alyy5imenetelm ritystarkkuUs. Jäännöspitoisuu5nteid
en pitoisuudet on esitettävä mglkg -arvoina (YSL 78 §).

2)

pdistustyön lopputulos on todettava kaivualueelle jäävästä maaperästä otettavien
jäännöspitoisuusn
ä/ttei avulla.
Jäännö5Pit0i5uu5n joka saa olla enintään viidestä osanäytteestä koottu kokoo
manäyte, saa edustaa enintään n. 100 m
:n suuruista kaivualuetta. Näytteen on edus
2
tettava mahdollisimman hyvin alueelle jäävän maan laatua ja kerrokseltisuutta
Kaivualueen pinta-alasta huolimatta on jokaisesta maaperän puhdistamiseksi tehdys
tä kaivannosta otettava ainakin viisi jäännö5Pit0i5uu5näYettä Kaivannon pohjalta on
otettava ainakin yksi näyte ja muut vähintään neljä näytettä on otettava kaivannon
0
aishiili0
vetypit0
seinämistä. Jokaisen edellä mainitun jäännösPit0i5Uu5nteen fl
ke
es
nt
tämittausmenet&mie
suus ja haihtuvien yhdisteiden iintyminen on selvitettävä
n
avulla.
Kenttämittaustuloste
n lisäksi on kaivualueelle jäävän maaperän haitta-aine
pitoisuudet todettava laboratorioon toimitettavista näytteistä. Laboratorioon on toimitettava naIysoitavak5i jokaisesta kaivannosta vähintään neljä näytettä. Tämän lisäksi
vähintään joka kolmas kenttämittausmenetelmällä mitatun jäännösPit0i55n teen
rinnakkai5n’ on analysoitava laboratoriossa.
mitettujen näytteiden haittaaineiden mittaustarkkuuden on oltava
Laboratorioon i0
sellainen että tuloksia voidaan verrata asetettuihin puhtau5arv0uI.
,

Kenttämittauksihla saatujen jäännöspitoisuuksien ja laboratoriossa nalysoitujen rin
nakkai5näteiden tulokset on esitettävä ioppuraP0ti55a niin, että tuloksia on helppo
vertailla keskenään . jäännöspitoisuuksien toteamiseen käytetyt analWsitodistukset
on liitettävä flnostu5työn loppuraP0tiin (YSL 78 §).

3)

Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on varauduttava siihen, että maaperän
puhdistamista on jatkettava jollain muulla menetelmällä, mikäli puhdistustyön yhtey
dessä käy ilmi, ettei kohdealueen maaperää saada ilmoituksessa esitetyllä menetel
mällä puhdistettua ääräyk5e55ä 1 mainittujen puhtausarvojen mukaisesti Maaperän
puhdistamista koskeva asia on saatettava tässä tilanteessa kokonaan uudelleen vireille (YSL 78 §).
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Maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely
4)

Maaperän puhdistamiseksi kaivualueelta poistettava haitta-ainepitoiset maaainesjätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on ympäristönsuojelulaissa
tarkoittama lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. Muualle toimitettava maa-ainesjätteen
luokittelussa on noudatettava vastaanottavan laitoksen antamia ohjeita (YSL 78 §).

5)

Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava siitä, että ennen puhdistustyön aloitusta on selvitetty, minne alueelta poistettavat maa-ainesjätteet voidaan
luvallisesti toim ittaa. 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
6)

Kaivantojen täytemaina saa käyttää vain puhtaaksi todettuja maita, tai maita, joissa
yhdenkään haitallisen aineen pitoisuus ei tutkimusten perusteella yhtä puhdistustyölle
asetettuja pitoisuusarvoja. Puhdistustyöstä vastuussa olevan on esitettävä tarvittaes
sa valvontaviranomaiselle tiedot kaivantojen täytteeksi käytettyjen maiden haittaainepitoisuuksista ja tiedot siitä, mistä maat on kaivantoon tuotu (YSL 78 §).

7)

Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Porin
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Aloitusilmoituksessa on oltava ainakin
määräyksessä 5 mainittuja maiden käsittelylaitoksia koskevat tiedot ja määräyksessä
8 mainitun puhdistustyön ohjauksesta vastaavan henkilön yhteystiedot. Puhdistustyön
aikana muuttuvista tiedoista on vastaavasti ilmoitettava vastaavasti (YSA 27 §).

8)

Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on hyvä kokemus puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja kenttämittausmenetelmien käytöstä, tai jolla
on voimassa oleva ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointiin kuuluva pätevyysto
distus. Asiantuntijan on ohjattava puhdistustyötä aina kun pilaantuneita maita kaive
taan tai toimitetaan toimenpidealueelta muualle käsiteltäväksi (YSL 108 §).

Puhdistustyön raportointi
9)

-

Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, jossa on ilmoituksessa mainit
tujen ja tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi esitettävä ainakin seuraavat
tiedot:
puhdistetun alueen tunnistetiedot,
puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät ja työn kokonaiskestoaika,
kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista pilaantuneet maat on poistettu, poistosyvyydet, ja mistä kohdista laboratoriossa analysoidut jäännöspitoisuusnäytteet on

otettu,
toimenpidealueelle jääneen maan jäännöspitoisuudetja kopiot analyysitodistuksista,
joista käy selville analyysissä käytetyt mittausmenetelmät ja -tarkkuudet,
kenttämittaustulosten luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden labo
ratorioanalyysitodistukset,
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
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-

arvio siitä, miten puhdiStUStYÖn tavoitteet on saavutettu ja arvion epävarmuU5teki1at
sekä esitykset jatkot0imeflP1t5ta

Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY •keskUkselle ja tiedoksi Porin kaupungin
5
ty
öfl5u0je
p
afbmai5&
j
te kolmen kuukauden kuluessa siitä kun puhdistustyö on
päättynyt LoppuraP0ti5ta tulee lisäksi toimittaa ELY keskuk5e1le tiivistelmä julkishal
linnon hkÖj5t IomakePa1veua kätäen (wwW.5U0mi 1 pilaantuneen maaperän puhdistamisen ioppurap0rttitiivi5teIm YM027) (YSA 28 §).

Muut asiat
1 0)

ELY -keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamatt0m tulosten
tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän puhdistamiseen liittyviä ohjeita tai
määräyksiä (YSL 77 ja 79 §).

PERUSTELUT
voimaanPanosta annetun lain mukaan pilaantuneen
maa-alueen puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja enettely55ä sovelletaan
ypäristönsuojelula riippum
atta siitä milloin maaperän pilaantuminen on tapahtu
k
nut.
Maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäri5töfl5u0je 78 §:ssä
mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteelIa koska maaperän puhdistustarve on riittävästi arvioitu ja puhdistamisessa käytetään yleisesti käytössä olevia
hyväksYttäviä puhdistusmenetelmiä. Päätöksessä voidaan antaa tarvittavia määräyksiä
puhdi5tu5työI aikaisen toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta

räyskohtaiSet perustelu
t
ypäristönsu0jetula 75 §:n mukaan maape on puhdistett
ava siihen tilaan, ettei siitä
rä
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
aIemmat ohjearvot.
llmoituksessa esitetyn maaperän kunn05tU5tarPe arviointia koskevien tietojen perusteella ELY -keskus katsoo, että kohdealueen maaperässä todetuista haittaaineista ai
heutUVa terveys- tai ympäristöhaitta tai -vaara saadaan poistettua kun alueelta poiste
taan maat, joissa haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät ilmoituksessa mainitut arvot.
äritystarkkuus on tieJäännösPitoisuusntei
an
stä alysoitujen haitallisten aineiden
pit
ois
uu
pu
5a10ja voidaan verrata asetettuihin htaUsarvoihin (määräys 1).
dettävä, jotta
Maaperän puhdistustyön lopputuloksen arviointi edellyttää, että toimenpidealueeBe jäävästä maaperästä otetaan riittävä määrä edustavia jäännö5Pit0i55nttä Tämän
lisäksi
on analysoitava menetelmällä, joka tunnistaa puhmittaustarkkuuden on
tausarvoiksi asetetut aineet tai yhdisteet.
pit
ois
uU
sarvoja voidaan verrata puhtau5arv0i . Maape
oltava sellainen että saatuja
alustavaan arviointiin voidaan käyttää kenttämittau5me
rän
kokonaan korvaavina menetelminä
telmiä, mutta niitä ei pidetä
(määräys 2).
,
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Mikä1 kohdealueen maaperää ei jostain ennalta arvaamattomasta syystä johtuen saada puhdistettua asetettujen puhtaUsarVojen mukaisesti, on varauduttava siihen, että
puhdistustYötä on jatkettaVa jollain muulla kuin kaivumenetetmäht PuhdistustYötä
koskeva asia on tässä tapauksessa saatettava kokonaan uudelleen vireille, jotta voidaan arvioida mm. millä menetelmällä puhtausarvot on uudessa tilanteessa mahdollis
ta saavuttaa (määräys 3).
KaivutYön yhteydessä kiinteistöltä poistettava haittaainePit0in maa on luokiteltava
jätelain (646/201 1) 5 §:ssä tarkoitetuksi jätteeksL
on toimitet
tava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä, jotta haittaaineista muutoin aiheutuva terveys- ja ympäristöriski saadaan asianmukaisesti poistet
tua. Maaaine5jätteid luokittelusta tai käsittelystä ei tässä päätöksessä ole sYytä an
taa tarkempia määräYksiä, koska luokittelussa on ensisijaisesti noudatettava jätteiden
staanottajan ohjeita ja koska jätteiden käsittelYssä on kyseessä vastaanottaneen lai
toksen valvontaan liittjvä asia (määräYs 4).
Maaperän puhdistustYön yhteydessä syntyvän •ainesjätteen asianmukaineI käsit
telY edellYttää, että jätteen toimittamisesta käsittelYYn on sovittu hyvissä ajoin ennen
kaivutöiden aloittamista jätteen staanottajan kanssa. Vastaanottoon unniteltuja lai
toksia koskevat tiedot on esitettävä kunnostustYön aloitusilmoituksessa viranomaisval
vontaa varten (määräYs 5).
Koska maaperän puhdistustYö edellYttää, että alueelta poistetaan maat, joissa aIemmat
ohjearvot Y1ittYVt, on perusteltua ettei alueelle täjtemaik5i tuoduissa maissakaan ole
kYseiset arvot Ylittäviä haittaainePitoisuuksia. Tiedot tä’temaidefl haitta-aine
pitoisuuksista on esitettävä valvontaa varten (määräYs 6).
Maaperän puhdistustYön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedois
ypäristönsu0jeluran
0mai5
ta on ilmoitettava ELY •keskukselie ja Porin kaupungin
vir
an
omai5val0Itaa varten (määräYs 7).
le
Maaperän puhdistustYön luotettava ohjaus edellyttää, että tYötä ohjaa henkilö, jolla on
riittävästi kokemusta pilaantuneen alueen puhdistustYön ohjauksesta tai voimassa oleva ympäristönäYtteenottalan pätevYYstodistus. PuhdistustYötä ohjaavan henkilön on ol
tava paikalla kun pilaantuneeksi todettuja maita poistetaan tYömaaalueelta, jotta hän
joasiakirjat, ja niihin tarvittavat tiedot poistettava
voi mm. kirjoittaa kuormakohtaiset 5
maan haitta-aineista ja pitoisuuksista (määräYs 8).
Maaperän puhdistustYön lopputuloksen arviointi edellYttää, että puhdistustYöstä laadi
taan loppuraportti. Loppuraportissa on esitettävä tiedot, joiden perusteella voidaan ar
vioida, onko hanke toteutettu ilmoituksessa esitetyn menettelYn ja tässä päätöksessä
annettujen määräysten mukaisesti. Hankkeen tiivistelmäsivun käyttö on tarpeen viranomaisvalvontaa ja kohdekohtaisen tiedon hallintaa varten (määräys 9).
Puhdistustyön yhteydessä voi tulla esille maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja,
joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu varautua. PuhtaustaVoitteen saavuttamisek
si ja toiminnan aikaisten ympäristö- ja terveyshaittojen tai vaarojen torjumiseksi tai vä
hentämiseksi voidaan joutua antamaan puhdistustyötä koskevia lisäohjeita tai määräyksiä (määräys 10).
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Sovelletut säännökset
Jätehuoltolaki (673/1978) (JHL) 2, 3, 4, 6, 21a ja 32 §
Jätelaki (646/2011)(JL) 1, 2, 3, 5, 6, 13, 31,121, 122ja 149 §
Jäteasetus (1390/1993) (JA) 3a §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) 4, 6 ja 10 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 14, 19, 22, 75, IO4ja 108 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) (YSA) 24 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (1 1 3/2000) 1 9 ja 22 §
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1 1 28/200 1)
Ympäristöministeriön päätös yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta
(1129/2001)
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 ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1590/2009) 78 §
-

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 .1 1 .201 7 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 jäte!a!n
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännök
siä, on kyseisiä asetuksia tämän päätöksen estämättä noudatettava (YSL 78 §).
SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 1400 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

4:6cL\V&QLab4A
Esa Wihlman
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Porin kaupunki 1 Tekninen palvelukeskus 1 Harri Juhola, PL 95, 28101 Pori. Suorite
maksua vastaan.

Tiedoksianto viranomaisille
Porin kaupunki 1 ympäristönsuojeluviranomainen, Valtakatu 1 1 281 00 Pori
Porin kaupunki 1 kaupunginhallitus, PL 121, 28101 Pori
,

Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)
Yleistiedoksianto päätöksestä
Porin kaupungin 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
Sijaintikartta
Kunnostusrajat
Tutkim uspiirustus

ILM)

Liite elinkeino—, liikenne—ja vinpäritökeskuksen pdätäksei

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaikajatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
Valituskirj elmän sisältö j a allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

valittajan nimi ja kotikunta
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiarniehensä taikkajos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
*
postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoi
tukset valittajalle voidaan toimittaa
*
päätös, johon haetaan muutosta
*
miltä kohdin päätökseen haetaan muutostaja 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, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranornainen niin määrää
toirnitettaessa 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
jelmän 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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rajaus
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