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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Liikennevirasto
PL 33
00521 HELSINKI
Yhteyshenkilö: Juhan Tyrväinen
juhan.tyrvainen@liikennevirasto.fi
Y-tunnus 1010547-1
PUHDISTETTAVAT ALUEET JA NIIDEN SIJAINNIT
Kunnostettavat alueet sijaitsevat Rovaniemen ja Kemijärven kuntien alueilla sijaitsevalla Misi - Kemijärvi välisellä rataosuudella. Ilmoituksen mukainen rata-alue sijaitsee
kiinteistöillä RN:ot 698-893-871-1, 320-874-871-2, 320-893-871-2, 320-893-871-3,
320-401-160-1, 320-401-161-1, 320-401-162-1, 320-401-871-2, 20-401-871-17,
320-401-871-18, 320-401-871-20, 320-402-93-1, 302-402-124-1 ja 320-402-871-6.
Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle
ympäristönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa
ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 25.5.2018.
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ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Lainvoimaisessa Itä-Lapin maakuntakaavassa (2003) Misi - Kemijärvi välinen rataosuus on merkitty päärata -merkinnällä. Kemijärven Särkikankaan asemakaavassa
rataosuus on merkitty rautatie -merkinnällä (LR).
Kaavoitukseen ei ole tiedossa muutoksia.
ILMOITETTU TOIMINTA
Misin rautatieasema on avattu vuonna 1932 ja sen läheisyydessä on toiminut vuonna
1959 Kärväsvaaran ja vuonna 1965 Raajärven kaivokset. Kaivosten toiminta on päättynyt 1970-luvulla. Nykyisin Misin asema on miehittämätön ja toimii välisuojastuspaikkana.
Rautatie Rovaniemeltä Kemijärvelle avattiin vuonna 1934. Liikenne koostuu nykyisin
lähinnä henkilöliikenteen yöjunista.
Rataosuudella ei ole tiedossa olevia onnettomuuksia tai vahinkoja, joista mahdollisesti
olisi aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista.
Liikenneviraston toimeksiannosta Ramboll Finland Oy on toteuttanut ympäristöteknisiä
maaperän pilaantuneisuustutkimuksia Misi - Kemijärvi välisellä rataosuudella 26. ja
31.10.2017 ja laatinut tutkimuksista Tutkimusraportin (1510037672) 15.1.2018. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää radan pintamaakerrosten haitta-ainepitoisuuksia sekä
alueen mahdollista pilaantuneisuutta.
Rataosuudelle on suunniteltu tehtäväksi pintarakenteen perusparannus, minkä yhteydessä pintamaakerrokset uusitaan ja kaivettavia maa-aineksia hyödynnetään radan
pengerrakenteessa. Ramboll Finland Oy:n 14.5.2018 laatimassa Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelmassa on esitetty kohteessa tehdyt haitta-ainetutkimukset sekä tarvittavat toimenpiteet pilaantuneen maaperän kunnostuksen toteuttamiseksi.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Perusparannettavalla rataosuudella maaperä vaihtelee merkittävästi, johtuen suunnittelualueen pituudesta. Perusparannettava rata on kuitenkin täyttömaata, pääosin hiekkaa ja sepeliä. Sepelikerroksen paksuus oli tutkimuksen perusteella 0,2…0,6 metriä.
Misi - Kemijärvi välinen rataosuus leikkaa kahta pohjavesialuetta; Lapalionkangas
(12320504, muu pohjavesialue) ja Honkalampi (12320152, muu pohjavesialue). Lapalionkankaan pohjavesialue on tutkittu POSKI-hankkeessa vuonna 2017 ja tutkimusten
perusteella alueen luokitus nousee 2 luokkaan (vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue) keväällä 2019. Rata leikkaa Lapalionkankaan pohjavesialuetta noin 2 kilometrin
ja Honkalammen pohjavesialuetta noin 950 metrin matkalla. Lisäksi Misissä, Lapalionkankaan pohjavesialueella sijaitsee puolustusvoimien käyttämä lastaus- ja kuormausalue.
Rataosuuden varrella on useita siihen rajautuvia pintavesistöjä ja se leikkaa useita
valuma-alueita.
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TEHDYT PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET
Aiemmat maaperän tutkimukset
Aiemmin rataosuudella tehdyistä pilaantuneisuustutkimuksista ei ole tietoa.
Vuoden 2017 pilaantuneisuustutkimus
Näytepisteet ja näytteenotto
Ramboll Finland Oy:n 26. ja 31.10.2017 toteuttamissa maaperän pilaantuneisuustutkimuksissa näytteet otettiin kevyellä kairakoneella routatutkimuksen yhteydessä. Näytteitä otettiin yhteensä 20 tutkimuspisteestä. Näytteitä otettiin radan pintakerroksesta,
heti sepelikerroksen alapuolelta kahdesta näytesyvyydestä. Pääasiassa näytesyvyys
oli 0 - 0,6 metriä ja 0,6 - 1 metriä. Yhteensä näytteitä otettiin 37 kpl.
Analyysit
Kaikista maanäytteistä tehtiin mahdollista haitta-aineiden esiintymistä koskevat aistinvaraiset havainnot (haju, ulkonäkö). Lisäksi arvioitiin sepelikerroksen paksuus jokaisessa tutkimuspisteessä.
Näytteistä muodostettiin tutkimuspisteiden sekä näytteenottosyvyyksien perusteella
kokoomanäytteitä, joista analysoitiin laboratoriossa raskasmetallit, öljyhiilivetyjen summapitoisuus (C10-C40) sekä polyaromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet). Kokoomanäytteiden analyysitulosten perusteella joistakin osanäytteistä analysoitiin lisäksi erikseen
PAH-yhdisteet. Laboratorioanalyysit tehtiin Eurofins Environment Testing Finland Oy:n
akkreditoidussa laboratoriossa.
Tulokset
Kenttähavaintojen sekä varmentavien laboratoriotutkimusten perusteella tutkimuspisteiden alueella ei esiinny raskasmetalleja tai öljyhiilivetyjä VNa 214/2007 mukaisen
kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina.
Laboratorioanalyyseissa todettiin fluoranteenia ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus
kokoomanäytteessä 3 (19 mg/kg), ylemmän ohjearvon pitoisuus kokoomanäytteessä 5
(15 mg/kg) ja alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus kokoomanäytteessä 10 (5,4 mg/kg).
Kokoomanäytteessä 3 todettiin lisäksi alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus fenantreenia (6 mg/kg).
PAH-yhdisteiden summapitoisuus ylitti VNa 214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason kokoomanäytteessä 3 (36 mg/kg) sekä kokoomanäytteessä 5 (36 mg/kg).
Kokoomanäyte 3 oli muodostettu osanäytteistä R003/0-0,6 m, R004/0-0,6 m, R005/00,6 m, R006/0-0,6 m ja R007/0-0,6 m. Kokoomanäyte 5 oli muodostettu osanäytteistä
R022/0-0,6 m ja R023/0-0,6 m. Kokoomanäyte 10 oli muodostettu osanäytteistä RU21,
R041/0-0,6 m ja R041/0,6-1,0 m.
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Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnys- ja ohjearvojen sekä
vaarallisen jätteen raja-arvojen (SYKE, YO 98/2002) ylitykset tässä kohteessa todettujen PAHyhdisteiden osalta.
Bentso(a)antraseeni

Bentso(a)pyreeni

Fenantreeni

Fluoranteeni

PAHsumma

1

0,2

1

1

15

Kynnysarvo
Alempi ohjearvo

5

2

5

5

30

Ylempi ohjearvo

15

15

15

15

100

Vaarallinen jäte

1 000

100

1 000

100

1 000

19
15
1,4
5,4
4,1
3,4
1,2
4
10
6,6
8,9
10

36
36

Näyte

Kokooma 3
Kokooma 5
Kokooma 8
Kokooma 10
R003 0-0,6 m
R004 0-0,6 m
R005 0-0,6 m
R006 0-0,6 m
R007 0-0,6 m
R0022 0-0,6 m
R0023 0-0,6 m
R0041 0-0,6 m

mg/kg

0,2

6
4,7

0,63

0,38
1,2
0,3

2,4
1,7
1,4
2,1

20
17
23
26

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS
Viitearvot
VNa 214/2007
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteet on esitetty
valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 (ns. PIMA-asetus). Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen määrittelyn tulee perustua arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja
ympäristölle. Asetuksen liitteessä on arvioinnin apuna käytettävät, viimeisimpään kansainväliseen tutkimustietouteen perustuvat, kynnys- ja ohjearvot (ylempi ja alempi
ohjearvo) noin 50:lle maaperänsuojelun kannalta olennaiselle haitalliselle aineelle/
aineryhmälle.
Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos
yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa
säädetyn 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. Raidealueet ja ratapihat rinnastetaan
yleensä teollisuusalueisiin, minkä vuoksi maaperän pilaantuneisuuden perusarvioinnin
viitearvoina käytetään lähtökohtaisesti ylempiä ohjearvoja.
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Ympäristöhallinnon ohjeiden 2/2007 ja 6/2014 mukaisesti maaperän pilaantuneisuuden
perusarviointi voidaan suorittaa vertaamalla todettuja pitoisuuksia VNa:n 214/2007
mukaisiin ohjearvoihin (ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014, sivut 79-80), mikäli:
 kohde ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä hyödynnetä
talousvetenä
 kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien tuotantoa tai muuta elintarvikkeiden tuotantoa
 kohteessa ei sijaitse päiväkotia tai leikkipuistoa
 kohteella tai sen lähiympäristöllä ei ole erityistä suojeluarvoa
 kohteessa ei ole asuinrakennuksia ja maaperässä ei esiinny merkittäviä määriä
herkästi haihtuvia yhdisteitä
 kohteessa ei esiinny haitta-aineita, joille ei ole esitetty kynnys- ja ohjearvoja
 haitta-aineiden kulkeutuminen alueen ulkopuolelle ei ole merkittävää
Tarkasteltavana olevalla rataosuudella kaikki ym. ehdot täyttyvät. Rataosuus leikkaa
kahta pohjavesialuetta, mutta kumpaakaan niistä ei ole luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi. Näin ollen maaperän pilaantuneisuuden perusarviointi voidaan toteuttaa asetuksen mukaisten viitearvojen perusteella, eikä kohdekohtaisten viitearvojen määrittäminen ole tarpeen.
Haitta-ainepitoisuuksien vertailu ja maaperän pilaantuneisuuden arviointi
Tutkimuksissa todettiin ylemmän ohjearvon ylitys fluoranteenin osalta sekä alemman
ohjearvon ylityksiä fenantreenin ja PAH-yhdisteiden summapitoisuuden osalta. Taulukossa 2 on esitetty kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot rataosuudella
esiintyneille haitta-aineille. Ylemmät ohjearvot on esitetty taulukossa lihavoituna.
Taulukko 2. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot rata-alueiden olennaisimmille haitta-aineille.
VNa 214/2007
Kynnysarvo

Alempi ohjearvo

Ylempi ohjearvo

mg/kg

RASKASMETALLIT
Arseeni (As)
Antimoni (Sb)
Kupari (Cu)
Kadmium (Cd)
Kromi (Cr)
Koboltti (Co)
Lyijy (Pb)
Sinkki (Zn)
Nikkeli (Ni)
Vanadiini (V)
Elohopea (Hg)

5
2
100
1
100
20
60
200
50
100
0,5

50
10
150
10
200
100
200
250
100
150
2

100
50
200
20
300
250
750
400
150
250
5

300
-

300
600

1 000
2 000

ÖLJYHIILIVEDYT
Öljyjakeet (>C10-C40)
Keskitisleet (>C10-C21)
Raskaat öljyjakeet (>C21-C40)
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VNa 214/2007
Kynnysarvo

Alempi ohjearvo

Ylempi ohjearvo

mg/kg

PAH-YHDISTEET
Antraseeni
Bentso(a)antraseeni
Bentso(a)pyreeni
Bentso(a)fluoranteeni
Fenantreeni
Fluoranteeni
Naftaleeni
PAH-summapitoisuus

1
1
0,2
1
1
1
1
15

5
5
2
5
5
5
5
30

15
15
15
15
15
15
15
100

PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI
Maaperän kunnostustarve
Tutkimuksissa rataosuudella todettiin ylemmän ohjearvon ylitys fluoranteenin osalta
sekä alemman ohjearvon ylityksiä fenantreenin ja PAH-yhdisteiden summapitoisuuden
osalta. Haitta-aineiden luonne, ympäristöolosuhteet ja alueen tuleva käyttötarkoitus
huomioiden kohteessa voidaan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin soveltaa VNa 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja.
Fluoranteenin ylemmän ohjearvon ylitys todettiin ainoastaan kokoomanäytteessä 3.
Myöhemmin tehdyissä yksittäisten osanäytteiden PAH-analyyseissä ei todettu ylemmän ohjearvotason ylityksiä.
Em. perustein maa-ainekset voidaan hyödyntää perusparannustyön alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti Liikenneviraston hallinnoimalla rataosuudella pengertäytöissä
ja jätkänpoluilla. Pohjavesialueilla sijaitsevat maa-ainekset kuljetetaan hyötykäytettäväksi pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Mikäli alemman ohjearvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä kaivumaita siirretään perusparannettavan rataosuuden ulkopuolelle, tulee ne toimittaa luvanvaraiseen
vastaanottopaikkaan.
Riskinarviointi
Osa tutkimusalueesta sijaitsee pohjavesialueilla (noin 3 km). Pohjavesialueilla sijaitsevan rataosuuden maaperää edustavat näytteet: kokooma 3 = R003, R004, R005, R006
ja R007 sekä kokooma 10 = RU21 ja R041. Rataosuudella ei ympäristöhallinnon karttapalvelun perusteella ole suojelukohteita.
Kokoomanäytteessä 3 todettiin hieman ylemmän ohjearvon ylittävä fluoranteenipitoisuus ja alemman ohjearvon ylittävä PAH-summapitoisuus. Erikseen analysoiduissa
yksittäisnäytteissä fluoranteenin pitoisuudet ylittivät alemmat ohjearvot, mutta ylemmän
ohjearvon ylityksiä ei todettu. Kokoomanäytteessä 10 todettiin alemman ohjearvon
ylittävä fluoranteenipitoisuus. Lisäksi yksittäisnäytteissä todettiin joitakin PAH-yhdisteiden kynnysarvojen ylityksiä.
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Pohjavesialueilla sijaitsevissa kohteissa maaperän pilaantuneisuuden perusarviointi
tulee VNa 214/2007 mukaisesti tehdä vertaamalla todettuja pitoisuuksia asetuksen
mukaisiin kynnysarvoihin. Perusarvionnin mukaan tutkitun rata-alueen maaperä pohjavesialueelle sijoittuvalla osuudella luokitellaan paikoin pilaantuneeksi.
Rata-alueilla ei liikuta säännöllisesti, joten ihmisten altistus haitta-aineille ei ole merkittävää. Rata-alueilla toimivat työntekijät on perehdytetty tehtäviinsä, eikä altistus
maan syömisen tai suoran kosketuksen välityksellä ole todennäköistä.
Mahdollisina riskeinä voidaan pitää lähinnä haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveteen
tai rataosuuden varrella sijaitseviin pintavesistöihin. Pölyämisen kautta tapahtuvaa
kulkeutumista ja altistumista ei pidetä todennäköisenä riskinä, koska pitoisuudet todettiin raidesepelikerroksen alapuolisessa maaperässä.
Alueella kynnysarvotasot ylittävinä pitoisuuksina todetut PAH-yhdisteet ovat heikosti
kulkeutuvia.
Tarkasteltavien yhdisteiden ohjearvot on määritetty ensisijaisesti ekologisten riskien
perusteella. Kohteessa kynnysarvot ylittävinä pitoisuuksina todetut yhdisteet, niiden
pitoisuudet sekä pohjavesiriskin (SHPpv) ja teollisuus-, varasto- ja liikennealueiden ekologisten riskien (SHPTeko) perusteella määritetyt vertailuarvot on esitetty taulukossa 3.
Vaikka todetut yhdisteet ovat vesieliöstöille haitallisia, on niiden kokonaismäärä alueittain pieni ja mahdollinen kuormitus yksittäiseen pintavesistöön vähäinen. Rata-alueella
maaperäeliöstöä ei arvioida merkittäväksi altistujaksi. Tämän vuoksi taulukossa 3 esitettyjen vertailuarvojen arvioidaan soveltuvan kohteeseen.
Taulukko 3. Kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina todetut haitta-aineet ja kohteeseen soveltuvat
vertailuarvot.

SHPpv
SHPTeko

Bentso(a)antraseeni

Bentso(a)pyreeni

Fenantreeni

925
5

0,66
14

204
62

Näyte

227
520

PAH-summa

30

mg/kg

6

Kokooma 3
Kokooma 10

0,63

R003 0-0,6 m
R004 0-0,6 m
R005 0-0,6 m
R006 0-0,6 m

2,4

R007 0-0,6 m

0,38

R0022 0-0,6 m
R0023 0-0,6 m

Fluoranteeni

1,2

R0041 0-0,6 m

0,3

1,4
2,1

19
5,4
4,1
3,4
1,2
4
10
6,6
8,9
10

36

20
17
23
25

Näytteessä kokooma 3 PAH-yhdisteiden summapitoisuus ylitti SHPTeko-vertailuarvon.
Kokoomanäytteen osanäytteissä vertailuarvo ei kuitenkaan ole ylittynyt. Kyseisessä
kokoomanäytteessä on todettu suurimpina pitoisuuksina fenantreenia, fluoranteenia ja
pyreeniä. Kokoomanäytteen fenantreenin ja fluoranteenin pitoisuudet ovat huomatta-
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vasti ekologista viitearvoa alhaisemmat, joten myöskään summapitoisuudesta ei arvioida aiheutuvan merkittävää ekologista kuormitusta.
Kaikkien yhdisteiden pitoisuudet alittavat pohjavesiriskin kannalta haitattoman pitoisuuden.
Em. perusteella eivät pohjavesialueilla sijaitsevan rataosuuden maaperää edustavissa
näytteissä todetut haitta-ainepitoisuudet aiheuta kohteen olosuhteissa merkittäviä
ympäristö- tai terveysriskejä. Maaperää näytteiden edustamilla alueilla ei näin ollen
luokitella pilaantuneeksi.
MAAPERÄN KAIVUTYÖT, KUNNOSTUS JA YMPÄRISTÖTEKNINEN VALVONTA
Kunnostuksen tavoitteet ja kunnostusmenetelmän valinta
Vaikka tutkitun rataosuuden maaperää ei VNa 214/2007 mukaisen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteella luokitella pilaantuneeksi, on
maaperässä todetut haitta-aineet huomioitava perusparannuksen yhteydessä suoritettavissa kaivutöissä. Perusparannuksen yhteydessä maaperän pintakerrokset poistetaan kaivualueilla massanvaihtona noin 0,5…0,6 metrin syvyyteen.
Poistettavia kaivumassoja voidaan todettujen pitoisuuksien perusteella hyötykäyttää
pohjavesialueiden ulkopuolisilla toimenpidealueen osilla kaivantojen välittömässä läheisyydessä pengerlevityksissä tai jätkänpoluilla. Mikäli hyötykäyttötarvetta ei ole, tai
materiaali ei teknisesti sovellu hyötykäytettäväksi, tulee kaivumassat sijoittaa pitoisuuksiensa perusteella luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin.
Pohjavesialueille sijoittuvilta toimenpidealueen osilta poistettava maa-aines kuljetetaan
hyötykäytettäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle tai vaihtoehtoisesti sijoitetaan pitoisuuksien perusteella luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin.
Mikäli maanrakennustöiden aikana todetaan ympäristöteknisen asiantuntijan toteamana tutkimuksista poiketen ylemmän ohjearvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia,
kunnostetaan kyseinen kohdealue lähtökohtaisesti ylemmän ohjearvon alittavaan
tasoon (taulukko 2).
Tällä tavoin varmennetaan, ettei alueelle jäävistä haitta-ainepitoisuuksista aiheudu kunnostuksen jälkeen ympäristö- tai terveyshaittaa kohteen tuleva käyttömuoto huomioiden.
Täydentävät tutkimukset
Alueella ei ole tarvetta tehdä täydentäviä haitta-ainetutkimuksia ennen maanrakennustöiden aloittamista. Kaivutöiden yhteydessä maaperän laatua seurataan ympäristöteknisen asiantuntijan ohjaamana näytteenotoin sekä tarvittavin kenttä- ja laboratorioanalyysein.
Esivalmistelut
Kohteen kaivutyöt toteutetaan YSL 136 § mukaisen ilmoitusmenettelyn kautta, joten
kunnostustyön aloitusilmoitus on toimitettava Lapin ELY-keskukselle sekä Kemijärven
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kaupungin ympäristöviranomaiselle. Aloitusilmoituksessa kerrotaan kunnostuksen aikataulu sekä vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Tarvittaessa pilaantuneiden maiden
vastaanottopaikka/-paikat valitaan lupa- ja kapasiteettitilanteen sekä kustannusten
perusteella ja ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle ennen kuljetusten aloittamista.
Työsuunnitelma
Lähtökohtaisesti alueen maaperästä ylös kaivettavia maa-aineksia käsitellään maaaineksina, joissa on kohonneita PAH-yhdisteiden pitoisuuksia, eikä niitä toimiteta rataosuuden ulkopuolelle. Maa-ainekset hyödynnetään toimenpidealueen pohjavesialueiden ulkopuolisilla osilla kaivantojen läheisyydessä pengerlevityksissä sekä jätkänpoluilla. Pohjavesialueilla sijaitsevilta toimenpidealueilta kaivettavat maa-ainekset kuljetetaan hyödynnettäväksi pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Kaivumassoja voidaan lyhytaikaisesti, ennen kuljetusvälineisiin kuormaamista, välivarastoida työmaalla. Välivarastointi tulee tehdä pohjavesialueiden ulkopuolella.
Pilaantuneiden maiden kaivu, kuljetukset ja varastointi
Mikäli kohteessa tulee kaivutöiden yhteydessä tarvetta maa-aineksien toimittamiselle
rataosuuden ulkopuolelle, luokitellaan maa-ainekset tällöin lähtökohtaisesti lievästi
pilaantuneiksi maa-aineksiksi. Mikäli kaivualueella todetaan pilaantuneeksi luokiteltavia
maa-aineksia (haitta-ainepitoisuudet ylemmän ohjearvon ylittäviä), kunnostetaan em.
alueet massanvaihtona alueilta tarpeen mukaan. Kaivutyöt toteutetaan ympäristöteknisen valvojan ohjeistuksen mukaisesti.
Pilaantuneet maa-ainekset pyritään lastaamaan suoraan kuorma-autojen lavalle ilman
välivarastointia. Kuljetuskaluston reitti suunnitellaan niin, etteivät haitta-aineet leviä
kunnostettavien alueiden ulkopuolelle.
Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan vastaanottopaikkoihin kuorma-autoilla kuormat
peitettyinä peitteillä. Kuormien mukana toimitetaan ympäristöteknisen valvojan laatimat
pilaantuneen maan siirtoasiakirjat 2 kpl / kuorma, joista toinen kappale jää vastaanottopaikan vaaka-asemalle ja toinen kappale palautettaan vastaanottopaikan kuittaamana valvojalle, jolloin varmennettaan pilaantuneiden maiden toimitus asianmukaiseen
vastaanottopaikkaan.
Vesien käsittely
Haitta-aineiden kulkeutuminen alueen ulkopuolella on mahdollista, mikäli kaivantoon
muodostuvia kiintoainepitoisia suoto- ja sadevesiä pääsee kulkeutumaan alueelta hallitsemattomasti pintavesistöön. Mikäli sade- tai suotovesiä kunnostuksen aikaan muodostuu kaivantoihin siinä määrin, että ne haittaavat merkittävästi kaivua tai voivat
hallitsemattomasti kulkeutua pintavesistöön sekä ovat ilmeisen pilaantuneita (käsittelyä
vaativia), on tehokkain käsittelymenetelmä imeä vedet imuautolla ja toimittaa ne luvan
omaavaan vastaanottopaikkaan. Lähtökohtaisesti alueella tehtävät kaivannot ovat
matalia, eikä tarvetta veden käsittelylle arvioida olevan.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi

10
Rajoitukset
Kunnostustyö ja erityisesti maa-ainesten siirrot pyritään suorittamaan siten, että läheisten yleisten liikennealueiden liikenteelle ei aiheudu merkittävää häiriötä. Lastauksen ja
kuljetuksen aikainen pölyäminen on estettävä tarvittaessa kastelemalla.
Ohjaavat mittaukset ja seuranta
Kunnostustyö toteutetaan ennakkotutkimusten tulosten perusteella. Mikäli kaivutyön
yhteydessä aistinvaraisesti havaitaan jotain ennakkotutkimuksista poikkeavaa pilaantuneisuutta, kutsutaan paikalle pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen perehtynyt
asiantuntija, joka suorittaa tarvittaessa näytteenoton haitta-ainepitoisuuksien määrittämiseksi.
Mikäli kohteessa on tarvetta tehdä varsinaisia pilaantuneen maaperän kunnostustoimenpiteitä, niin kunnostustavoitteen toteutuminen todennetaan kaivualueelta kerättävistä kokoomanäytteistä laboratorioanalyysein, joista määritetään PAH-yhdisteet.
Tarvittaessa määritetään myös muiden kunnostustyön aikana mahdollisesti esiin tulevien haitta-aineiden pitoisuudet.
Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Kohde sijaitsee raidealueella, minkä vuoksi ulkopuolisten liikkuminen alueella on erittäin vähäistä. Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään varoituskyltein sekä tarvittaessa aitauksin / lippusiimalla. Haitta-aineiden leviäminen ympäristöön vältetään estämällä autojen ja työkoneiden tarpeeton liikkuminen alueella ja peittämällä kuormat.
Tarvittaessa kaivettavaa maata kostutetaan pölyämisen estämiseksi.
Pilaantuneiden maiden kaivutyö toteutetaan siten, että maa-aineksia ei levitetä kaivun
aikana pilaantumattomalle alueelle. Kunnostustyön aikana noudatetaan yleisiä työturvallisuus- ja työsuojeluohjeita.
Työsuojelu
Työssä merkittävimmät haitta-aineet ovat PAH-yhdisteet, joten tarvittaessa työmaalla
käytetään hengityksensuojaimia. Tarvittaessa kaivettavaa maata kostutetaan pölyämisen estämiseksi.
Kaivualueella ruokailu ja juominen on kielletty. Kaikille työntekijöille ja aliurakoitsijoille
on järjestettävä riittävä perehdytys, jossa käydään lävitse työhön mahdollisesti liittyvät
terveysriskit. Työntekijöiden on käytettävä aina henkilökohtaisia suojavarusteita:
leukahihnallinen kypärä, suojalasit, huomionvärinen vaatetus ja turvakengät sekä
lisäksi työkohteen mukaan esim. kuulosuojaimet tai hengityssuojaimet. Suojavarusteet
on rikkoontuessa vaihdettava.
Lieviä työtapaturmia varten työmaalle varataan ensiapuvälineet. Työmaalle laitetaan
näkyville yleiset hälytysnumerot.
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Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin
Alueen kaivutyön aikana saattaa ilmetä odottamattomia tilanteita. Jos tällaisia löytyy,
asiasta informoidaan välittömästi tilaajaa ja ympäristöviranomaisia. Mahdollisista toimenpiteistä neuvotellaan heidän kanssaan.
YMPÄRISTÖTARKKAILUT
Kunnostustyön yhteydessä tai sen jälkeen (mikäli kunnostustavoite saavutetaan) ei ole
tarvetta kohdassa Maaperän kaivutyöt, kunnostus ja ympäristötekninen valvonta.
esitetyn ympäristöteknisen valvonnan lisäksi muulle ympäristötarkkailulle.
TIEDOTUS, KIRJANPITO JA RAPORTOINTI
Työn aloittamisesta laaditaan aloitusilmoitus, jossa esitetään työn aloituspäivämäärä,
yhteyshenkilöt ja pilaantuneiden maiden vastaanottopaikat. Tarvittaessa pidettävistä
työmaakokouksista sovitaan erikseen.
Kunnostustyömaan ympäristötekninen valvoja pitää kirjaa kohteesta kaivetuista ja pois
kuljetetuista pilaantuneista maa-aineksista ja jätteistä, pitoisuuksista, sijoituspaikasta ja
ajankohdasta sekä muista työn suorittamisen kannalta merkittävistä seikoista.
Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla työmaalla kunnostuksen
aikana.
Maaperän kunnostuksesta laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan tilaajan lisäksi Lapin
ELY-keskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristöviranomaiselle työn päättymisen
jälkeen. Raportissa esitetään mm. töiden tekniset pääkohdat, massojen sijoituspaikat
sekä laadunvalvontatulokset tulkintoineen. Raportin laadinnasta vastaa ympäristötekninen valvoja.
AIKATAULU
Kohteen perusparannus toteutetaan kesän 2018 aikana. Perusparannustyöt on tarkoitus aloittaa viikolla 24.
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 tarkoitettujen alueiden
puhdistamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.
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Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöiltä RN:ot 698-893-871-1, 320-874-871-2, 320-893-871-2, 320-893-8713, 320-401-160-1, 320-401-161-1, 320-401-162-1, 320-401-871-2, 20-401-87117, 320-401-871-18, 320-401-871-20, 320-402-93-1, 302-402-124-1 ja 320-402871-6 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet
ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohje-arvot öljyhiilivetyjen
osalta:
 arseeni 100 mg/kg,
 antimoni 50 mg/kg,
 kupari 200 mg/kg,
 kadmium 20 mg/kg,
 kromi 300 mg/kg,
 koboltti 250 mg/kg,
 lyijy 750 mg/kg,
 sinkki 400 mg/kg,
 nikkeli 150 mg/kg,
 vanadiini 250 mg/kg,
 elohopea 5 mg/kg,
 antraseeni 15 mg/kg,
 bentso(a)antraseeni 15 mg/kg,
 bentso(a)pyreeni 15 mg/kg,
 bentso(k)fluoranteeni 15 mg/kg,
 fenantreeni 15 mg/kg,
 fluoranteeni 15 mg/kg,
 naftaleeni 15 mg/kg,
 keskitisleet (>C10-C21) 1 000 mg/kg ja
 raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 2 000 mg/kg.
Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon saadaan poistettua. Kaivumaita, joiden pitoisuudet jäävät alle ylempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää pohjavesialueiden ulkopuolisilla alueilla ratarakenteissa / pengerlevityksissä, mikäli ne
ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Pohjavesialueilta on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) kynnysarvot.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle sekä
Rovaniemen ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille. Maaperän kunnostustyöt on saatettava loppuun päätöksen voimassaoloaikana.
Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus
hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan esityksestä loppuun saatetuksi.

2.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon ja käsittelyyn.
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Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden
sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemijärven kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja
tulee kuljetuskaluston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan
haitallisia aineita ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana. Pilaantuneen maan haltijan velvollisuus on laatia jätelain (646/
2011) 121 §:n mukainen siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita maita siirrettäessä se on kuljetusten mukana.
3.

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

4.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä
tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla, josta on sovittava erikseen Lapin ELYkeskuksen kanssa. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, veden viemäröintiin on pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen otettu pilaantuneita aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty
kyseisen jätteen käsittely.

5.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 10 täsmennetyllä tavalla
ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä
pitoisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan.
Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoihin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä kartalla sekä
esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista
ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräys melun torjunnasta
6.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa kello 07:00–22:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 55
dB (A) eikä kello 22:00–07:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa
50 dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on aihetta epäillä toiminnasta syntyvän
meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvollinen ryhtymään haitan johdosta tarvittaviin mittauksiin ja selvityksiin sekä melun vähentämistoimiin.

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
7.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys
pilaantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
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nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY-keskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan
tulee laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot,
työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää kunnostustyön aikana.
Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
8.

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

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja raportoinnista
9.

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

10.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt haitta-aineet. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorioanalyyseillä varmistetut tarkkailutulokset alittavat kaikilta kaivannon reunoilta ja
sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa peittää ennen
kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet ja Lapin ELYkeskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

11.

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

12.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemijärven
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
 yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
 toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
 näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
 selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsittelystä ja sijoituspaikasta
 tarvittaessa määräyksessä 5 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 11 mainittu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
 työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot.
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Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot
ja pohjavesialueilla kynnysarvot haitta-aineille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään huomioon alueiden kaavoitustilanteet, sijainnit pohjavesialueilla ja käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa
hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta ennakolta arvioiden aiheudu
ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Kunnostustyölle on asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttämätöntä,
että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta
ennen töiden aloittamista (määräys 1).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen
toimittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisäpilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm.
oikeanlaisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä
(määräykset 2-3).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei
käsitellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan
saaneissa laitoksissa (määräys 4).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemisestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyksessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoittamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 5).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi (määräys 6).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 7).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 8).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadunvalvontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnostuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
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ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan,
että kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin
kenttämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi
kaivantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten 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
sekä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 9-12).
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa 31.12.2021 asti. Kunnostustyö voidaan aloittaa päätöksen
antopäivänä. Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille,
mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saada puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi, Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu
7, Rovaniemi sekä Kemijärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa
Hallituskatu 4, Kemijärvi. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi >
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti >
Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maaalueet > Lapin ELY-keskus.
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 elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018
(1066/2017).
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 100 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018 (1066/2017) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän
päätöksen käsittelyyn käytettiin 20 tuntia eli maksu on yhteensä 1 100 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944)
LASKUN LÄHETTÄMINEN
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää myöhemmin tätä päätöstä
koskevan laskun.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus
TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä 2.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
HYVÄKSYNTÄ
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt insinööri Anna-Kaisa
Puhakka ja ratkaissut ylitarkastaja Vesa-Matti Määttä.
LIITTEET Liite 1. Sijaintikartta
Liite 2. Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
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Liite 1.
Sijaintikartta

Misi - Kemijärvi rataosuus

Misi - Kemijärvi rataosuus
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Liite 2.
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,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
ellei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi saapumispäivänä. Postitse
saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus. Milloin kyseessä
on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Vastaanottajalle tai tämän edustajalle
henkilökohtaisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu
tiedoksisaantitodistus.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi
toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse.
Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään
valitusajan päättymispäivänä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole 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.hao@oikeus.fi
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa

