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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 21.2.2014.
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 on seuraava maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista kos
keva asiakirja:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. 7.2.2014. Öljyalan Palvelukeskus Oy. Jaska-hanke.
Käytöstä poistettu polttonesteiden jakelupiste, Loimaa, Virttaanraitti 40. Pilaantuneen
maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma.
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Edellä mainittujen asiakirjojen mukaan puhdistettavan alueen käyttöä, maaperän hait
ta-ainepitoisuuksia, puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän puhdis
tamista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:
Puhdistettavan alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Kiinteistöllä on ollut polttoaineen jakelutoimintaa 1970 -luvun puoliväliin asti. Poltto
nestesäiliöt (1 maanalainen ja 1 maanpäällinen säiliö) ja mittarialue sijaitsivat kiinteis
tön etupuolella Virttaanraitin ja kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen välisellä alueella.
Maanalainen polttonestesäiliö on poistettu 1 980 —luvun lopussa tai 1 990 —luvun alussa. Mittarialue on sijainnut myös kiinteistön pohjoispuolisella piha-alueella.
Kiinteistön nykyinen omistaja osti kiinteistön vuonna 2006. Kiinteistöllä sijaitsee
asuinkäytössä oleva rakennus sekä varastorakennus. Kiinteistön lämmitysöljysäiliö si
jaitsee rakennuksen kellarissa. Aiemmin säiliö sijaitsi rakennuksen eteläpuolella. Kimteistöllä ei ilmoituksen mukaan ole tehty maaperän kunnostustöitä.
Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, joka asemakaavaluonnoksen mukaan sijait
see asuin- ja liikerakennusten korttelialueella, jonka ympäristö säilytetään (ALIs
asemakaavamerkintä). Kiinteistön käyttöön tai kaavaan ei ole suunnitteilla muutoksia.
Kiinteistö rajoittuu Virttaanraitin tiealueeseen, asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin ja
metsäalueeseen.
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Maaperän pilaantuminen on ilmeisesti aiheutunut polttonesteen jakelutoimintojen seu
rauksena, koska kiinteistöllä ei ole harjoitettu muuta maaperää mahdollisesti pilaavaa
toimintaa.
Maaperä

Kiinteistön täyttökerrokset ovat hiekkaa ja soraa. Täyttökerroksen paksuus on 0,5-3,5
m. Täyttökerroksen alla on paikoin ohut savikerros, jonka alapuolella edelleen hiek
kaa. Kallionpinnasta ei ole tietoa. Kiinteistöllä on asfaltoituja alueita, muut alueet ovat
sorapintaisia.

Pohja- ja pintavedet
Kohde sijaitsee 1 -luokan pohjavesialueella (Oripäänkangas, nro 0256151). Pohjave
den virtaussuunta alueella on etelä-kaakkoon. Lähin pohjavedenottamo (Pentura,
Alastaro) sijaitsee puhdistettavasta alueesta n. 1 km etäisyydellä kaakkoon.
Pohjaveden pinta kiinteistöllä 23.7.2013 oli 3,99 m

-

3,50 m maanpinnan alapuolella.

Sadevedet imeytyvät suoraan maaperään. Sepänoja sijaitsee lähimmillään n.95 m
etäisyydellä kiinteistöstä.
Maaperän haitta-ainepitoisuudet ja pilaantuneen maan määrä
Kiinteistöltä otettiin 23.7.201 3 maanäytteitä yhteensä 1 1 tutkimuspisteestä. Näytepis
teet sijoitettiin alueille, jotka jakelutoimintaa koskevan historiaselvityksen perusteella
saattoivat olla pilaantuneita. Tutkimuksen aikana kävi ilmi, että jakelualue on todennäköisemmin sijainnut rakennuksen pohjoispäädyssä, eikä historiaselvityksessä mai
nitulla etupihalla.
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Öljyhiilivedyt, oksygenaatit ja BTEX -yhdisteet analysoitiin laboratoriossa yHdestä
maanäytteestä. Yhdestä näytteestä analysoitiin alifaattiset ja aromaattiset hiiflvedyt ja
sekä määritettiin TOC .-pitoisuus ja näytteen raekokojakauma.
Laboratorioanalyysien lisäksi maanäytteiden mineraaliöljyperäisten aineiden pitoi
suuksia analysoitiin kenttämittausmenetelmien ayulla.
Laboratorioanalyysien perusteella äljyhiilivetyjen (>C
) kokonaispitoisuudet yaih
40
-C
10
teliyat yälillä < 50 3600 mg/kg. Suurin äljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus määritettiin
tutkimuspisteestä NP9 1 2 m syvyydestä otetussa näytteessä. Analysoiduissa näytteissä todettiin äljyhiilivetyjä (>C
21 ja >C
-C
10
), mutta ei ns. keyeitä jakeita (C
40
-C
21
5
Tutkimuspisteestä NP 2 pintamaasta otetussa näytteessä todettiin kysleenejä
0,4 mg. Muiden BTEX -yhdisteiden pitoisuudet olivat alle käytettyjen määritysrajojen.
-

-

Tutkimuksen perusteella kohteessa arvioidaan olevan 150 m
itd pilaantuneeksi luoki
3
teltavia maa-aineita. Pilaantuneiden alueiden kokonaispinta-alaksi näytepisteiden NP
1 ja NP 9 ympärillä arvioidaan 100 m
. Maat on luokiteltu pilaantuneeksi, jos öljyhiili
2
vetyjenpitoisuudet maaperässä ylittävät valtioneuvoston asetuksessa 21 4/2007 maini
tut aiemmat ohjearvot. Maaperässä olevan öljyn kokonaismääräarvio on 440 kg. Tar
kat pilaantuneen maan rajaukset selviävät massanvaihdon yhteydessä.
Pohjaveden laatu
Kiinteistöllä sijaitsevasta kaivosta ja kiinteistölle asennetusta pohjavesiputkesta
(FCG1) otettiin vesinäytteet 15.8.2013. Näytteissä ei todettu polttonesteperäisiä hait
ta-aineita. Kaivosta otetun vesinäytteen öljyhiilivetypitoisuus (C
40 —pitoisuus) oli
-C
10
0,4 mg/l. Tutkimusraportin mukaan kohonnut pitoisuus on todennäköisesti peräsin
näytteeseen joutuneesta orgaanisesta aineesta, eikä polttonesteperäisistä öljyhiilive
dyistä.
Riskin arviointi
Maaperän pilaantuneisuutta ja kunnostustarvetta koskevasta riskin arvioista esitetyn
johtopäätösten mukaan riski altistua maaperän haitta-aineille on olemassa vähäises
sä määrin ja lähinnä kunnostustyön aikana.
Altistumista pinta- tai pohjaveden välityksellä ei arvioida tällä hetkellä olevan mahdol
lista.
Maaperässä todetut pitoisuudet ovat lämmitysöljysäiliön alueelle melko suuria ja nii
den kulkeutuminen asuinkiinteistön alapuoliseen maaperään on teoriassa mahdollis
ta. Haitta-aineiden leviämistä kiinteistön ulkopuolelle ei tutkimuksen mukaan ole ta
pahtunut, mutta se on mahdollista.
Kulkeutumisriskiä pienentää se, että alueella todetut haitta-aineet ovat keskiraskaita
ja raskaita alifaattisia äljyhiilivetyjä, jotka ovat pääasiassa hyvin niukkaliukoisia, kohtalaisen haihtuvia ja kulkeutumattomia. Maaperä on suhteellisen läpäisevää.
Maaperän ja pohjaveden kunnostustarpeen arviointi
Kohteen maaperä esitetään puhdistettavaksi leviämisriskin ja pilaantuneisuudesta
johtuvan kohteen maankäytön ja maaperän käsittelyn rajoituksien poistamiseksi.
Pohjaveden puhdistamistarvetta ei arvioida olevan, koska kaivosta otetun vesinäyt
teen äljyhiilivedyt eivät olleet peräisin polttoaineista.
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Maaperän kunnostusmenetelmä ja -periaatteet
Ilmoituksessa esitetään että kohde kunnostetaan poistamalla alueen maaperästä
maat, joissa seuraavien haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuk
sen 214/2007 aiemmat ohjearvot (mg/kg):
,

Bensiini 10
-C
5
(C
)
Keskitisle (>C
)
21
-C
10
Raskas pö (>C
)
40
-C
21
MTBE+TAME
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Kysleenit, summapitoisuus

100
300
600
5
0,2
5
10
10

Aiemmat ohjearvot maaperälle soveltuvat käytettävissä kohteessa, koska kohteessa
ei sijaitse päiväkotia tai leikkipuistoa eikä kohteella tai lähiympäristöllä ole erityistä
suojeluarvoa. Alue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella,
mutta tutkimuksissa pohjavedessä ei todettu kohonneita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia.
Merkittävää kulkeutum ista pohjaveteen ei enää ohjearvotasolta tapahdu.
Mikäli pilaantuneisuus on levinnyt Virttaanraitin tiealueelle, esitetään tiealue puhdis
tettavaksi asetuksen mukaisiin ylempiin ohjearvopitoisuuksiin.
Mikäli kunnostustöiden aikana havaitaan aineita, joita ei aiempien tutkimusten yhtey
dessä ole todettu, esitetään, että näille aineille kunnostuksen tavoitetasoiksi alempia
ohjearvopitoisuuksia.
Mikäli tavoitepitoisuuksiin ei joltakin osin kohtuudella päästä, tarkastellaan jatkotoi
menpiteitä erikseen laadittava riskinarvion perusteella.
Maa-ainesten luokittelu ja käsittely
Maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet alittava asetuksen kynnysarvot, käytetään
kaivantojen täytössä, mikäli ne ovat siihen teknisesti sopivia. Lisäksi alle kunnostuk
sen tavoitetason olevia tiivistyskelpoisia maa-aineksia käytetään kaivantojen täyte
maina.
Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi
ao. luvan omaavalla vastaanottajalle.
Kaivantoihin kertyvän veden käsittely
Kaivantoon kertyvä vähäinen määrä äljyllä pilaantunutta vettä poistetaan pumppaa
maila vesi öljynerottimen kautta maastoon tai viemäriin. Aktiivihiilen käytöstä vesien
käsittelyssä päättää työmaavalvoja, joka hakee luvan vesien maastoon tai viemäriin
johtamiselle. Vähäinen vesimäärä voidaan poistaa kaivannosta myös kaivettavien
maiden mukana. Vedet, joita ei voida kohtuudella poistaa kaivutyön yhteydessä, voidaan pumpata säiliöön ja toimittaa muualle käsiteltäväksi.
Muu jätteen käsittely
Jakelutoimintaan liittyneet rakenteet poistetaan kaivutyön yhteydessä ja ne toimite
taan ko. jätteen käsittelyyn omaaviin käsittelypaikkoihin.
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Kunnostusta ohjaavat mittaukset ja seuranta
Kaivutyötä ja maa-ainesten ajittelua ohjaa ympäristötekninen valvoja kenttäanalyysi
en ja -havaintojen avulla.
Kenttäanalyysien avulla puhtaaksi todettujen kaivantojen pohjista ja seinämistä otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, joista analysoidaan laboratoriossa 40
-C öljyhiilivety
5
C
jen, BTEX -yhdisteiden ja oksygenaattien pitoisuudet. Jokaisesta kaivannosta otetaan
vähintään kaksi laboratoriossa analysoitavaa jäännöspitoisuusnäytettä.
Kunnostuksen aikaisten ympäristöhaittojen ehkäisy
Tilaaja laatu laatu ja turvallisuus ohjeen ennen kunnostustyön aloitusta.
Poikkeukselliset tilanteet ja työsuojelu
Kunnostustyössä noudatetaan tilaajan määrittämiä työturvallisuus- ja työsuojeluohjei
ta sekä yleisiä työturvallisuusohjeita.
Jälkitarkkailu
Pohjavesiputkesta ja kasteluvesikaivosta otetaan vesinäytteet kunnostuksen aluksi ja
sen päätyttyä.
Kirjanpito

Kunnostustyömaan valvoja pitää kirjaa, johon merkitään mm. tiedot alueelta poiste
tuista maista, niiden käsittelypaikoista, näytteenotosta sekä haihtuvien yhdisteiden pi
toisuusmittausten tuloksista.

Loppuraportti
Kunnostustyöstä tehdään loppuraportti, jonka tilaaja toimittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Loimaan kaupungin ympäristöviranomai
selle työn päättymisen jälkeen.
Tiedotus

Kunnostustyön aloitusilmoitus, jossa on tiedot kunnostustyön aikataulusta, sekä vastuuhenkilöiden nimi- ja yhteystiedot, toimitetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liiken
ne- ja ympäristökeskukselle, Loimaan kaupungin ympäristöviranomaiselle, kiinteistön
omistajalle ja pelastusviranomaisille.

Kunnostustyön aikataulu
Kunnostustyö pyritään toteuttamaan kesällä 201 4. Työn on arvioitu kestävän 3
päivää.

-

5

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 24.2.2014 ilmoittanut Loimaan kaupungin ympä
ristönsuojeluviranomaiselle maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta ja varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto. Kaupungin ympäris
tönsuojelusihteeri on 5.3.2014 todennut, ettei ilmoituksen johdosta ole kommentoita
vaa.
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VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut viitekohdassa mainitun ilmoituksen.
ELY -keskus hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistamista koskevat menettelyt,
kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava sii
tä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:
Maaperän puhtausarvot
1)

Maaperän puhdistustyöt on aloitettava näytepisteen NP9 tai NP2 alueelta. Puhdistus
töitä on jatkettava kunnes toimenpidealueen maaperään jäävien haitta-aineiden pitoi
suudet eivät yhtä alla mainittuja puhtausarvoja.
Haitta-aine

Pitoisuus (mg/kg)

Öljyjakeet (>C
)
40
-C
10
MTBE+TAME
Bentseeni
Tolueenin, etyylibentseeni,
ja ksyleenin yhteispitoisuus

300
0,1
0,2
1

Maaperän puhtausarvot katsotaan riittäväksi kun toimenpidealueelta otettujen mää
räyksessä 3 mainittujen jäännöspitoisuusnäytteiden Iaboratorioanalyysituloksista on
vähennetty käytetyn analyysimenetelmän määritystarkkuus. Jäännöspitoisuusnäyttei
den haitta-ainepitoisuudet on esitettävä puhdistustyön loppuraportissa mg/kg -arvoina
kuiva-ainetta kohti (YSL 78 §).
,

2)

Mikäli puhdistustyön aikana käy ilmi, ettei maaperää saada kaivutyön avulla puhdis
tettua määräyksen 1 mukaisesti, esim. alueella olevien johtojen, rakennusten tai ra
kenteiden johdosta, on puhdistustyötä jatkettava kaivumenetelmän avulla myöhem
min tai maaperän puhdistustarve arvioitava kokonaan uudelleen (YSL 78 §).

Puhdistustyön Iopputuloksen toteaminen
3)

Maaperän puhdistustyön lopputulos on todettava laboratoriossa analysoitavien jäännöspitoisuusnäytteiden avulla. Jäännöspitoisuusnäytteitä on otettava niin että jokais
ta noin 100 m
:n suuruista kaivualuetta kohti kootaan yksi jäännöspitoisuusnäyte. Jo2
kaisesta maaperän puhdistamiseksi tehdystä kaivannosta on, sen pinta-alasta huolimatta, otettava ainakin viisi laboratorioon toimitettavaa jäännöspitoisuusnäytettä.
,

Jäännöspitoisuusnäyte saa olla enintään viidestä osanäytteestä koottu näyte. Jäännöspitoisuusnäytteen on edustettava mahdollisimman hyvin alueelle jäävän maape
rän laatua ja kerroksellisuutta.
Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin ilmoi
tuksessa mainitut haitta-aineet. Aineiden mittaustarkkuuden on oltava sellainen, että
tuloksia voidaan verrata määräyksessä 1 asetettuihin puhtausarvoihin. Jäännöspitoi
suuksien toteamiseen käytetyt analyysitodistukset on liitettävä kunnostustyön loppuraporttiin (YSL 78 §).
Maa-ai nesjätteiden luokittelu ja käsittely
4)

Maaperän puhdistamiseksi toimenpidealueelta poistettavat haitta-ainepitoiset maaainesjätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on ympäristönsuojelulain
tarkoittama lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä.
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Muualle toimitettavan maa-ainesjätteen haitta-ainepitoisuudet ja muut jätteen luokitte
luun tarvittavat tiedot on selvitettävä riittävästi ja luotettavasti. Asiassa on ensisijaises
ti noudatettava maa-ainesjätteen vastaanottavan laitoksen ympäristölupapäätöstä ja
laitoksen antamia ohjeita.
Maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa
241/2007 mainitut kynnysarvot, käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa (YSL 78 §).
5)

Ennen puhdistustyön aloitusta on selvitettävä, minne alueelta poistettavat maaainesjätteet voidaan luvallisesti toimittaa käsiteltäväksi. Asian selvittämiseksi on olta
va yhteydessä jätteiden vastaanottoon suunnitellun laitoksen hoitajaan . Määräykses
sä 8 mainitussa aloitusilmoituksessa on oltava tiedot maa-ainesjätteiden vastaanot
toon tarkoitetuista laitoksista (laitoksen nimi, lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt viranomainen) (JL 6 §).

6)

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

Muut määräykset
7)

Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä puhdistettava alueen omistajalle.
Aloitusilmoituksessa on oltava ainakin määräyksessä 5 mainitut maiden käsittelylai
toksia koskevat tiedot ja määräyksessä 8 mainitun puhdistustyön ohjauksesta vastaavan henkilön yhteystiedot. Puhdistustyön aikana muuttuvista tiedoista tai kunnos
tustyön aikana esille tulevista poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava vastaavasti
(YSA 27 §).

8)

Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on voimassa oleva ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus, tai hyvä koke
m us maaperän puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja kenttäm ittausmenetel
mien käytöstä. Asiantuntijan on ohjattava puhdistustyötä toimenpidealueella aina kun
pilaantuneita maita kaivetaan tai toimitetaan muualle käsiteltäväksi (YSL 1 08 §).

9)

Pohjaveden laatua alueella on seurattava puhdistustyön päätyttyä. Seurantaa varten
on ilmoituksessa mainittu rengaskaivo korvattava sen välittömään läheisyyteen asen
nettavalla pohjavesiputkella. Tästä pohjavesiputkesta ja alueelle jo asennetusta poh
javesiputkesta FCG1 on otettava vesinäytteet kuukauden kuluessa puhdistustyön
päättymisestä. Näytteenotto on toistettavan vuoden kuluttua em. näytteenotosta.
Näytteistä on määritettävä ainakin määräyksessä 1 mainitut haitta-aineet. Näytteen
analyysitulokset sekä tiedot näyteputkien pään ja pohjaveden pinnan korkeudesta
(N2000 -järjestelmässä) näytteenottohetkellä ja ennen näytteen ottoa mahdollisesti
edeltävää pumppausta, on toimitettava tiedoksi ELY -keskukselle ja Loimaan kau
pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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Mikäli näytteissä todetaan polttonesteperäisiä haitta-aineita, on pohjaveden puhdis
tustarve arvioitava ja pohjaveden puhdistustoimenpiteisiin varauduttava (YSA 27 §).
Puhdistustyön raportointi
Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, jossa on tässä päätöksessä
määrättyjen asioiden lisäksi esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
puhdistetun alueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiinteistötunnus),
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

1 0)
-

-

-

otettu,
-

-

-

-

-

-

-

toimenpidealueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot jäännöspitoisuus
näytteiden analyysitodistuksista, joista käy selville käytetyt analyysimenetelmät ja
niiden määritystarkkuudet,
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,
yhdyskuntajätteen kaatopaikalle toimitetun maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoi
suustestien tulokset, tai muu arvio jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta,
muut puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneet tekijät, sekä
arvio siitä, miten puhdistustyön tavoitteet on saavutettu ja arvion epävarmuustekijät,
sekä esitykset jatkotoimenpiteistä.

Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY -keskukselle ja tiedoksi Loimaan kaupun
gin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle kolmen kuukauden ku
luessa siitä kun puhdistustyö on päättynyt. Loppuraportti on toimitettava VarsinaisSuomen ELY -keskuksen kirjaamoon (PL 523, 201 01 Turku) (YSA 27 §).
Muut asiat
1 1)

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
Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaan pilaantuneen
maa-alueen puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menettelyssä sovelletaan
ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän pilaantuminen on tapahtu
nut.
llmoituksessa esitetyn alueen maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelulain 78 §:ssä mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella, koska puhdistamisen tarve on kyseessä olevan kohteen sijainti, tutkimustulokset
ja käyttötarkoitus huomioon ottaen arvioitu riittävästi ja puhdistamisessa käytetään ylei
sesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää.
Päätöksen määräykset ovat tarpeen ilmoituksessa mainitun toiminnan järjestämiseksi
sekä puhdistustyön valvontaa ja lopputuloksen arviointia varten.
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Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava siihen ti
laan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua terveyshaittaa, eikä haittaa tai vaa
ra ympäristölle. Edellä mainittu vaatimus on ELY -keskuksen käytettävissä olevien tietojen perusteella saavutettavissa, kun ilmoituksessa mainitun kiinteistön maaperästä
poistetaan maat, joissa öljyperäisten haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvos
ton asetuksessa 214/2007 mainitut kynnysarvot.
limoituksessa ei ole riittävästi osoitettu, että kyseessä olevan entisen polttoaineiden jakeluun käytetyn kiinteistön maaperän puhdistaminen Valtioneuvoston asetuksessa
mainittuun alempaan ohjearvoon tai viereisen Virttaanraitin tiealueen kunnostaminen
ylempään ohjearvoon, olisi riittävä takaamaan sen, ettei maaperään jäävistä haittaaineista pitkänkään ajan kuluessa aiheutuisi vaaraa pohjaveden laadulle.
ELY -keskus katsoo, että maaperän puhtausarvoina tulee käyttää asetuksessa mainit
tuja kynnysarvoja,koska pilaantunut alue sijaitsee Oripäänkankaan 1—luokan pohjavesi
alueella pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella, jolla pohjaveden päävirtaus
suunta kulkee pohjavesimuodostuman suuntaisena etelä-kaakkoon kohti Penturan
pohjaveden ottamoa. Pohjavesimuodostuman karkea ydinvyöhyke kulkee kiinteistön
kohdalla tai sen välittömässä läheisyydessä länsipuolella.
Maaperän puhtausarvoja asetettaessa on otettu huomioon, että yhdyskuntien vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella pohjaveden tulee soveltua juomavedeksi
ja täyttää juomavedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset pohjavesialueen kaikissa osissa myös tulevaisuudessa riippumatta siitä, mikä yksittäisen kohteen nykyinen
käyttö on. Lisäksi on huomioitava, että pohjaveden laadun tulee säilyä hyvänä myös
toisen kiinteistöllä, riippumatta alueen veden nykyisestä käytöstä.
Valtioneuvoston asetusta koskevan muistion mukaan kynnysarvot on asetettu tasoon,
jossa maaperän haitta-aineista aiheutuvia ympäristöriskejä voidaan pitää merkityksettöminä maankäytöstä ja muista ympäristön olosuhteista riippumatta.
Muistion mukaan kynnysarvojen alittuessa maa-ainesjätteen sisältämät haitta-aineet
eivät yleensä rajoita maa-aineksen sijoittamista tai hyötykäyttöä jäte- ja ympäristösuo
jelulain säädösten puitteissa. Kiinteistöllä myöhemmin tehtävien kaivutöiden yhteydes
sä syntyvien maa-ainesten käsittelyä ja sijoittamista ei siis ole tarvetta rajoittaa, mikäli
kunnostustyön lopputuloksena toimenpidealueen maaperästä saadaan poistettua kaik
ki maat, joissa puhtausarvot (kynnysarvot) ylittyvät.
Kyseessä olevan kiinteistön maaperän puhtausarvoja asetettaessa on lisäksi otettu
huomioon Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 29.12.2000 (dnro 435/3/99). Päätök
sen mukaan silloinen ympäristökeskus on voinut entisen huoltoasemakiinteistön maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdoista tekemässään päätöksessä määrätä kiinteistölle jäävän maa-aineksen sisältämien polttonesteperäisille haitallisten ainei
den pitoisuuksille ns. luontaiset puhtausarvot. Mineraaliöljyjen puhtausarvoksi hallintooikeuden päätöksessä määrättiin 20 mg/kg.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koski entistä polttoaineiden jakelukiinteistöä, joka sijaitsee n. 350 m etäisyydellä etelään nyt kyseessä olevasta kiinteistöstä. Molem
mat kiinteistöt sijaitsevat Oripäänkankaan 1 -luokan pohjavesialueella pohjaveden var
sinaisella muodostumisalueella. Pohjaveden päävirtaussuunta on kohti Penturan poh
javeden ottamoa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä asetettuja puhtausarvoja
katsottiin voitavan käyttää apuna nyt kyseessä olevan pilaantuneen alueen maaperän
puhtausarvoja asetettaessa, koska pohjaveden pinnan etäisyys pilaantuneesta maape
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rästä oli a on molemmissa kohteiSsa samaa luokkaa, maaperä moIemmi aueiIa vet
tä hyvin jäpäisevää ja lohtavaa hiekkaa tai soraa, maaperää pilanneet aineet ovat ja
olivat molemmissa kohteissa peräisin polttonesteiden jakeIUt0imiflna5t
äritystarkkUU on tie5
Jäännöspitoisuusy
tteista analysoitulen haitallisten aineiden
pi
dettävä, jotta analysoituja toisuusarvoia voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin
(määräYs 1).
Kaivutyön aikana saattaa käydä ilmi, ettei maaperän puhdistamista saada nyt suunni
teltulla tavalla toteutettua riittävässä iaajuude55a aivutyön jjttävyyteen voivat vaikut
taa esim toimenpidea1e olevat kiinteät rakenteet tai erilaiset johtolinIat jotka estävät kaivutöiden toteuttamisen parhaaIa mahdollisehla tavalla.
llmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa määräyksiä vain llmoituk
sessa mainitusta puhdi5tU5tYÖ5t Tästä syytä, ja mikäli puhtausarvoja ei jostain syystä
kaivutyön avulla saavuteta, on maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan varaudUt
tava maaperän puhdi5tu5tön myöhempään jatkami5een tai puhdistustarPeen uudel
leen arviointiin. Pilaantuneeksi arvioidun maaperän puhdistamista koskeva asia on
saatattava kokonaan uudelleen vireille, jotta asiasta voidaan antaa tarvittavat määräYk
set (määräys 2).
pdistustyön iopputuloksen arviointiin ei ole käytettävissä muuta tietoa, kuin kaivan
toon jäävästä maaperästä otettujen näytteiden haittaainePitoisuustiedot. Tästä syystä
maaperän puhdistamiseksi tehdyistä kaivannoista on otettava riittävästi jäännösPitoi
usnäytteitä.
5
haittaainePitojsuudet on määritettävä labo
rjoanalyy5ien avulla jotta puhtausarvoi
,
ksi asetettUjen haittaaineiden pitoisuusarvot
voidaan arvioida luotettavasti (määräys 3).
Pilaantuneen alueen maaperän puhdi5tU5ty yhteydessä toimenpidealueelta poistet
tava haittaainePitoinen maa on luokiteltava jätelain (646/201 1) 5 §:ssä tarkoitetuksi jät
teeksi. HaittaainePitoiset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa
ottaa vastaan kyseistä jätettä, jotta haittaaineista muutoin aiheutuva terveys- ja ympä
ristöriski saadaan asianmukaisesti poistettua. •ainesjätteiden käsittelystä ei tässä
päätöksessä anneta määräyksiä, koska asiassa on flsisijaise5ti noudatettava jätteiden
aanottajan ympäristöluPaPäät
östä ja laitoksen antamia ohjeita. Lisäksi jätteiden
käsittely laitoksessa on fl5isijai5e5ti jätteet vastaanottaneen laitoksen valvonta-asia.
Haitallisen aineen kynnysarvoPitoisuutta maaPerässä pidetään asetuksen mukaan ter
veydelle ja ympäristölle haitattomana. Tästä syystä maiden, joissa haitallisten aineiden
pitoisuudet auttavat varmasti ja luotettavasti asetuksen kynny5arv0t sijoittelua ei ole
syytä rajoittaa (määräys 4).
•ainesjätteen asianmukai
nen käsittely edellyttää, että jätteen toimittamisesta on
sovittu jätteen vastaanottoon suunnitellun laitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen kaivu
töiden aloittamista. enettely on tarpeen, jotta voidaan sopia esim. jätteen vastaanot
tokelpoisuutteen tarvittavasta tiedosta. Vastaanottoon valittujen laitosten tiedot on esi
tettävä flnostuStyön aloitusilmoituksessa viran0mai5vv0ntaa varten (määräys 5).
•ainesjätteen
ovat tarpeen jätteen taanottajan toimenpiteitä ja viranomaisvalvontaa varten sekä onnettomuustanteiden varalle. Siirtoasiakirjoista on
käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksella, jolla on lupa ottaa vastaan pilaantu
nutta •aine5jätettä (määräys 6).
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Maaperän puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedois
ta on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviran
omaiselle viranomaisvalvontaa varten (määräys 7).
Puhdistustyön luotettava ohjaus edellyttää, että työtä ohjaa henkilö, jolla on voimassa
oleva ympäristönäytteenottajan pätevyystodistus tai riittävästi kokemusta pilaantuneen
alueen puhdistustyön ohjauksesta. Puhdistustyötä ohjaavan henkilön on oltava paikalla
kun pilaantuneeksi todettuja maita kaivetaan tai poistetaan työmaa-alueelta, jotta hän
voi mm. merkitä kuormakohtaisiin siirtoasiakirjoihin tiedot poistettavan maan haittaaineista ja kenttämittausmenetelmällä saadut tiedot haitta-aineiden pitoisuuksista
(määräys 8).
Pilaantuneen maaperän puhdistustöitä tehdään alueella, joka sijaitsee 1 —luokan pohjavesialueella pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Pohjaveden laadun tark
kailu maaperän puhdistustyön päätyttyä on tarpeen, jotta puhdistustyön vaikutuksia
pohjaveden laatuun voidaan arvioida. Maaperän kaivutöiden seurauksena haittaaineita saattaa kulkeutua pohjaveteen, vaikka niitä ei heti työn päätyttyä näytepisteissä
havaittaisi. Tästä syystä pohjaveden laatua on seurattava riittävän pitkään kunnostuk
sen jälkeen.
Tarkkailussa on käytettävä alueelle asennettua pohjavesiputkea (FCG1), josta vesinäy
te on otettu 15.8.2013 ja uutta havaintopistettä, joka korvaa tontilla sijaitsevan ilmoituk
sessa näytteenotossa käytetyn kaivon.
Edustavaa pohjavesinäytteenottoa varten on kaivon läheisyyteen asennettavalla uusi
havaintoputki. Kaivoa ei ole syytä pitää veden laadun tarkkailuun sopivana, koska kaivossa oli ilmoituksen mukaan näytteenotto hetkellä melko vähän vettä. Lisäksi kaivosta
otetussa vesinäytteessä oli ilmoituksen mukaan todennäköisesti orgaanista ainesta, joka seurauksena jäi epäselväksi, mikä näytteen öljyhiilivetypitoisuuden aiheuttaja oli.
Mikäli vesinäytteissä todetaan alueella harjoitetusta huoltoasematoiminnasta peräisin
olevia haitta-aineita, on tarpeen, että pohjaveden puhdistustarve arvioidaan jatkotoi
menpiteiden suunnittelua ja valvontaa varten (määräys 9).
ELY -keskuksen arvio maaperän puhdistustyön lopputuloksesta on mahdollista antaa
sen jälkeen, kun puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen liittyvät tiedot ovat käytettävissä. Tästä syystä puhdistamisesta on laadittava loppuraportti puhdistustyön päätyttyä. Loppuraportissa on esitettävä valvontaa varten ainakin määräyksessä mainitut
tiedotja asiat(määräys 10).
Puhtaustavoitteen saavuttamiseksi ja toiminnan aikaisten ympäristö- ja terveyshaittojen
tai vaarojen torjumiseksi tai vähentämiseksi voidaan joutua antamaan puhdistustyötä
koskevia lisäohjeita tai määräyksiä, koska puhdistustyön yhteydessä voi tulla esille
maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja, joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu
varautua (määräys 11).
Sovelletut säännökset
Jätehuoltolaki (673/1 978) (JHL) 2, 3, 4, 6, 21 a ja 32 §
Jätelaki (646/2011) (JL) 1, 2, 3, 5, 6, 13, 31,121, 122ja 149 §
Jäteasetus (1 390/1 993) (JA) 3a §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1 997) 4, 6 ja 1 0 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 1 4, 1 9, 22, 75, 1 04 ja 1 08
Ympäristönsuojeluasetus (1 69/2000) (YSA) 24 27 §
-

§
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Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (1 1 3/2000) 1 9 ja 22 §
Hallintolaki (434/2003) 54 -58 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (3/2014) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittely”
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1590/2009) 78 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 .5.2017 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 1320 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (3/2014) elinkeino-, liikenne- ja ympäris
tökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon kohdan
“pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely” mukaisesti.
Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 55 euroa kultakin asian käsitte
lyyn kuluvalta tunnilta
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Öljyalan Palvelukeskus Oy, Jaska —hanke, clo asiamies Jonna Seppänen. Pöyry Fin
Iand Oy, Valtakatu 25, 531 00 Lappeenranta. Suoritemaksua vastaan.
Maksuun vHte: Jaska —kohdenumero: 23800-12-81201.

Tiedoksianto
Loimaan kaupunki 1 ympäristönsuojeluviranomainen, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro
Loimaan kaupunki 1 kaupunginhallitus, PL 9, 32201 Loimaa
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 1 Alisa Pitkänen, Pyhäjärvenkatu 1 33200 Tampere
Jäljennös päätöksestä
,

Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)
Yleistiedoksianto päätöksestä
Loimaan kaupungin ilmoitustaulu
M U UTOKSENHAKU
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 w ILM)
Kartta kohteen sijainnista (kopio ilmoituksesta)
Kunnostus- ja tutkimuspiirustus (kopio ilmoituksesta)
Asiakaspalautetiedote
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