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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän ja
pohjaveden puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Sijainti

Sodankylän kunta
Jääkärintie 9, 99600 Sodan kylä

Kiinteistötunnukset

758-405-19-166

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydes
sä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitetta
vaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäris
tönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 29.3.2019.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Alueella on voimassa Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava, jossa kiinteistö on osoi
tettu asuntoalueeksi (A). Alue on asuinkäytössä. Lisäksi alue on osoitettu rakennushistorian kannalta arvokkaaksi alueeksi (srv).
Kiinteistö rajautuu koillispuolella Jääkärintiehen, kaakon- ja luoteen puolella asuin
kiinteistöihin ja lounaan puolella metsäalueeseen.
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ILMOITETTU TOIMINTA
Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy on tehnyt ympäristöteknisiä tutkimuksia
kohteessa syyskuussa 2018 ja laatinut siitä raportin 10.10.2018 (Kunnostustarpeen
arviointi, 2173). Maaperätutkimus liittyy kohteesta Sodankylän kunnan viranomaisten
15.8.2018 laatimaan tarkastuspöytäkirjaan koskien mahdollista romuautojen varastoin
tia, esikäsittelyä ja kiinteistön roskaantumista. Kohteessa toteutettiin ympäristötekniset
tutkimukset tarkastuspöytäkirjaan sekä tuleviin rakennustoimenpiteisiin liittyen. Kiinteis
tön käyttötarkoituksen muutokselle on haeffu vuonna 2016 rakennuslupaja uusi käyttötarkoitus tulee olemaan muu majoitusliikerakennus. Muutostyöt ovat kesken.
Historiatietojen ja Sodankylän kunnan tarkastuspöytäkirjojen perusteella kohteessa on
ollut mahdollista romuautojen varastointia ja esikäsittelyä. Alueella on lisäksi varastoitu
jätejakeiksi luokiteltavia esineitä tai tavaroita sekä maalijätteitä. Maaperä on voinut pi
laantua toimintahistoriansa vuoksi.
Tilaajan mukaan kohteeseen on tuotu aikoinaan maa-aineksia Sodankylän kunnan
keskuskeittiön rakennustyömaalta ennen rakennustöiden aloitusta. Sodankylän kunnal
ta saatujen tietojen mukaan tuodut maa-ainekset on tutkittu ja todettu puhtaiksi ennen
kuljetusta kohteeseen. Dokumentteja näistä maista ei ollut tutkimushetkellä käytettä
vissä.
Maaperä sekä pohja-ja pintavedet
Alue sijaitsee geologisen tutkimuslaitoksen maaperäkarttojen mukaan täyttömaan alu
eella. Tehtyjen havaintojen mukaan maaperä on pääosin hiekkaa tai hiekkamoreenia
tutkimuskohteen alueella.
Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Kyläjärvenharju (127581 03B,
vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue), sijaitsee kiinteistöltä noin 5,5 kilometriä
lounaaseen.
Jeesiöjoki sijaitsee kohteesta noin 400 metriä lounaaseen. Kohde sijaitsee korkeustasolla noin +185 m.

TUTKIMUKSET
Tehdyt tutkimukset
Tontilla tehtiin koekuoppatutkimuksia 25.9.2018 pienellä kaivinkoneella. Koekuoppia
tehtiin yhteensä 12 tutkimuspisteeseen (KKI-KK12) ja ne ulotettiin tavoitteena noin
kahden (2) metrin määräsyvyys ja/tai luonnollinen pohjamaa, mikäli havaintoja pilaan
tumasta ei tehdä.
Tutkimuspisteet sijoitettiin pääosin rakennuksen etelä- ja länsipuolelle, jossa oli sijoi
teifuna vanhoja autoja ja jätejakeiksi luokiteltavia tavaroita. Tutkimuspisteiden sijoitta
mista rajoittivat kiinteistöllä olleet rakenteet, autot ja muut tarvikkeet sekä maaperän
kunnallistekniikka (vesijohto, jätevesiviemäri, sähkö- ja telekaapelit), joiden sijainnista
ei ollut tarkkaa tietoa. Tutkimuspisteiden sijoittelu tapahtui tilaajan avulla. Kohteen alku
katselmuksessa oli mukana myös Sodankylän kunnan ympäristösihteeri.
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Näytteenotto- ja analysointi
Näytteenotto suoritettiin kaivinkoneella koekuoppaluontoisesti ottamalla koekuopasta
kokoomanäytteitä puolen metrin välein, jotka laitettiin laboratoriosta saatuihin Rilsan
näytepusseihin, jotka soveltuvat maanäytteenottoon orgaanisia määrityksiä varten.
Näytteenotto toteutettiin akkreditoidun ympäristönäytteenottajan toimesta ja näytteen
otossa hyödynnettiin yleisesti käytössä olevia toimintatapoja sekä ohjeita.
Näytteiden ottamisen jälkeen kaikki näytteet tutkittiin ensin aistinvaraisesti mm. hajujen,
maalajin, kosteuden osalta. Lisäksi kaikki näytteet mitattiin PID-mittarilla ja XRF-ana
lysaattorilla. PID-mittarilla pyrittiin saamaan havaintoja mahdollista haihtuvista öljyhiili
vedyistä tai VOC-yhdisteistä ja XRF-analysaattorilla selvittämään mahdollinen metalli
pilaantuminen. Kohteessa tehtiin P1 D-mittausten ja aistinvaraisten havaintojen perus
teella kymmenen (10) PetroFlag-kenttätestiä, jolla pyrittiin saamaan viitteitä mahdolli
sista öljyhiilivedyistä.
Laboratorioon lähetettiin yhteensä kuusi (6) näytettä, joista analysoitiin neljän (4) näytteen osalta öljyhiilivedyt THC C5-C40, kolmesta (3) näytteestä metallit sekä lisäksi yh
destä (1) näytteestä VOC-yhdisteet laajana. Maanäytteet analysoitiin Eurofins Ahma
Oy:n laboratoriossa Rovaniemellä. Laboratorio on EI NAS-akkreditointipalvelun akkredi
toima testauslaboratorio. Öljyhiilivetyanalyysit tehtiin GC/MS- ja HS-GC/MS menetel
millä.
Tulokset
Yleishavainnot tutkimuksesta
Kaikkien tutkimuspisteiden maa-aines oli aistinvaraisesti arvioiden kuivaa. Tutkittavilla
alueilla maa-aines oli pääosin pinnassa (0-0,5 m) hiekkaista täyttökerrosta, koekuopan
KK1, KK9 ja KK1 0 alueella pinnassa oli lisäksi humusta. Tutkittavien koekuoppien alu
eella pintakerroksen jälkeen maa-aines muuttui silmämääräisesti arvioiden hiekkamo
reeniksi tai hienoksi hiekaksi, joka jatkui näytteenoton määräsyvyyteen asti. Koekuo
pan KKI 1 alueella maa-aines muuttui hiekkamoreenista eloperäiseksi turpeeksi noin
1,2 metrin syvyydellä. Koekuopat ulotettiin 1,6...2 metrin syvyyteen. Koekuopissa ei
havaittu jätejakeita.
Koekuoppa KK1
Tutkimuspisteessä KK1 kaivuu saatiin ulotettua 1,8 metrin syvyyteen. Näytteissä ei ha
vaittu hajuja eikä kenttämittauksilla saatu viitteitä öljyhiilivedyistä. XRF-analysaattorilla
saatiin viitteitä kohonneista arseenin pitoisuuksista koko näytesyvyyden (0-1 ,8 m) osal
ta. Myös vanadiinin kohonneista pitoisuuksista saatiin viitteitä 0-1 metrin syvyydeltä.
Käytetty lnnov XRF-analysaattori antaa kokemuksen perusteella vanadiinin osalta la
boratoriotuloksia suurempia arvoja, joten tämä on huomioitu jo tutkimusvaiheessa.
Koekuoppa KK2
Tutkimuspisteessä KK2 kaivuu saatiin ulotettua 1,7 metrin syvyyteen. Näytteissä ei ha
vaittu hajuja. Kenttämittauksilla saatiin viitteitä vähäisistä hiilivetypitoisuuksista pinta
kerroksen osalta. XRE-analysaattorilla saatiin viitteitä kohonneista arseenin pitoisuuk
sista 0-1 metrin syvyydellä.
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Koekuoppa KK3
Tutkimuspisteessä KK3 kaivuu saatiin ulotettua 2 metrin syvyyteen. Pinnan täyttöker
rossa (0-0,5 m) havaittiin isoja kiviä. Näytekerroksessa (0,5-1 m) havaittiin juurakoita.
Näytteissä ei havaittu aistinvaraisesti hajuja. Kenttämillaus antoi kahden metrin syvyy
dellä vähäisiä viitteitä hiilivedyistä, mutta ne voivat johtua myös koekuopassa havaitun
eloperäisen aineksen luonnollisista hiilivedyistä. XRF-analysaattorilla saatiin viitteitä
kohonneista arseenin pitoisuuksista hiekkaisen täyttökerroksen (0-0,5 m) osalta.
Koekuoppa KK4
Tutkimuspisteessä KK4 kaivuu saatiin ulotettua 1,7 metrin syvyyteen. Näylleissä ei ha
vaittu hajuja, mutta kenttämittauksilla saatiin lieviä viitteitä hiilivedyistä hiekkaisen pintakerroksen (0-0,5 m) osalta. XRF-analysaattorilla saatiin viitteitä kohonneista arseenin ja
pitoisuuksista 0-1 metrin syvyydeltä. Lisäksi kohonneista kromipitoisuuksista saatiin
viitteitä pintakerroksen (0-0,5 m) osalta.
Koekuoppa KK5
Tutkimuspisteessä KK5 kaivuu saatiin ulotettua 1,8 metrin syvyyteen. Näytteissä ei ha
vaittu hajuja. Kenttämittauksilla saatiin vähäisiä viitteitä hiilivetypitoisuuksista pintaker
roksen (0-0,5 m) osalta. XRF-analysaattorilla ei saatu viitteitä kohonneista raskasme
tallipitoisuuksista.
Koekuoppa KK6
Tutkimuspisteessä KK6 kaivuu saatiin ulotettua 1,8 metrin syvyyteen. Näytteissä ei ha
vaillu hajuja, mutta kenilämittauksilla saatiin vähäisiä viitteitä kohonneista hiilivety
pitoisuuksista syvimmässä näytteessä (1-1 ,8 m). XRF-analysaattorilla saatiin viitteitä
kohonneista kromin pitoisuuksista 1-1,8 metrin syvyydessä.
Koekuoppa KK7
Tutkimuspisteessä KK7 kaivuu saatiin ulotettua 1,8 metrin syvyyteen. Näytteissä ei ha
vaittu hajuja eikä kenttämittauksilla saatu viitteitä öljyhiilivedyistä. XRF-analysaattorilla
saatiin viitteitä kohonneista arseenin pitoisuuksista 0-0,5 ja 1-1,8 metrin syvyyksillä.
Koekuoppa KK8
Tutkimuspisteessä KK8 kaivuu saatiin ulottua 1,7 metrin syvyyteen. Saatujen tietojen
mukaan koekuopan KK8 alueella oli varastoitu aiemmin maalijätteitä. Aistinvaraisten
arvioiden mukaan maa-aines haisi voimakkaasti pinnan täyttökerroksessa (0-0,5 m).
Pintakerroksen jälkeen lievää hajua esiintyi näytteenoton määräsyvyyteen asti. Kenttä
mittauksilla saatiin viitteitä haihtuvista hiilivedyistä koko näytesyvyyden osalta. XRF
analysaattorilla saatiin viitteitä kohonneista arseenin pitoisuuksista koko näytesyvyyden
osalta.
Koekuoppa KK9
Tutkimuspisteessä KK9 kaivuu saatiin ulotettua 1,7 metrin syvyyteen. Näytteissä ei ha
vaittu hajuja eikä kenttämittauksilla saatu viitteitä öljyhiilivedyistä. XRF-analysaattorilla
saatiin viitteitä kohonneista arseenin pitoisuuksista koko näytesyvyydeltä.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPARISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskusfihlappi
96101 Rovaniemi

5
Koekuopat KKI O-KKI 2
Koekuopat KKI 0-KKI 2 tehtiin rajaamaan tutkimuspisteessä KK8 havaittua mahdollista
pilaantumaa.
Tutkimuspisteessä KKI 0 kaivuu saatiin ulotettua 1,7 metrin syvyyteen. Näytteissä ei
havaittu hajuja eikä kenttämittauksilla saatu viitteitä öljyhiilivedyistä. XRF-analysaatto
rilla saatiin viitteitä kohonneista arseenin pitoisuuksista näytekerroksen 0,5-1 metrin
osalta.
Tutkimuspisteessä KK1 1 kaivuu saatiin uloteifua 1,6 metrin syvyyteen. Maa-aines
muuttui hiekkamoreenista eloperäiseksi turpeeksi arviolta 1,2 metrin jälkeen jatkuen
näytteenoton määräsyvyyteen asti. Näytteissä ei havaittu hajuja eikä kenttämittauksilla
saatu viitteitä öljyhiilivedyistä. XRF-analysaattorilla saatiin viitteitä kohonneista arseenin
pitoisuuksista näytekerroksen 1-1,6 metrin osalta.
Tutkimuspisteessä KK12 kaivuu saatiin ulotettua 1,6 metrin syvyyteen. Näytteissä ei
havaittu hajuja. Kenttämittauksilla saatiin viitteitä vähäisistä hiilivetypitoisuuksista näy
tekerroksen 1-1,6 metrin osalta. XRF-analysaafforilla saatiin viitteitä kohonneista ar
seenin pitoisuuksista näytekerrosten 0-1 metrin osalta.
Kasa 1
Tilaaja oli kaivanut kohteesta ennen koekuoppatutkimuksia silmämääräisesti öljypilaan
tuneita pintamaita pois ja varastoinut ne muovin päälle kasalle. Öljyhiilivetypitoisuuden
selvittämiseksi kasasta otettiin noin 30 osanäytteen kokoomanäyte. Kenttämittauksissa
näytteessä havaittiin 464 mg/kg hiilivetypitoisuus.
Maaperätutkim usten yhteenveto
Öljyhiilivedyt
Kenifätutkimuksissa havaittiin koekuoppien osalta seitsemässä tutkimuspisteessä hiili
vedyistä pääosin pintamaiden osalta. Myös kokoomanäyttenä otetussa Kasal näyt
teessä kenttälaitteisto antoi viitteitä kohonneista hiilivetypitoisuuksista. Laboratorioon
lähetettiin yhteensä neljä (4) näytettä, joista analysoitiin öljyhiilivedyt THC 05-040.
Laboratoriotulosten mukaan koekuopista otettujen näytteiden osalta yhdessäkään pis
teessä ei ylittynyt VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot öljyhiilivetyjen osalta. Kokooma
näytteenä otetussa kontrollinäytteessä Kasal ylittyi VNa 214/2007 mukainen alempi
ohjearvo öljyhiilivetyjen osalta. Kasal näytteen öljyhiilivetyjen >021-040 pitoisuus oli
1 600 mglkg ja öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus (>010-040) 1 700 mglkg, koostuen pää
asiassa raskaista jakeista.
Aromaattiset hiilivedyt
Koekuopan KK8 0-0,5 m näytteestä analysoitiin laboratoriossa aromaattiset hiilivedyt.
VNa 214/2007 mukainen kynnysarvo ylittyi TEX-yhdisteiden (summapitoisuus tolueeni,
etyylibentseeni, ksyleenit) osalta pitoisuuden ollessa 2,2 mg/kg.
Raskasmetallit
Näytteet tutkittiin XRF-mittarilla mahdollisen raskasmetallipilaantuman johdosta. Teh
dyissä kenttämittauksissa havaittiin suurimmassa osassa näytteitä kynnysarvon ylityk
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siä arseenin osalta. Kahdessa näytteessa havaittiin kynnysarvon ylityksiä myös kromin
osalta. Lisäksi kenifämiifauksissa havaittiin myös vanadiinin osalta kynnysarvojen yli
tyksiä, mutta kokemusperäisesti XRF-mittari antaa vanadiinin osalta yläkanttiin, joten
se on huomioitu tutkimusvaiheessa.
Mittausten perusteella laboratorioon lähetettiin tutkittavaksi yhteensä kolme (3) näytettä
raskasmetallianalyysiin, joista kahdessa (2) näytteessä ylittyi raskasmetallien osalta
kynnysarvo. Ohjearvojen ylityksiä tapahtui seuraavasti:
O
koekuopassa KK 1 (0-0,5 m) ylittyi arseenin osalta kynnysarvo, pitoisuuden ollessa
19 mg/kg ja kuparin osalta kynnysarvo, pitoisuuden ollessa 100 mg/kgja
O
koekuopassa KK 4 (0-0,5 m) ylittyi arseenin osalta kynnysarvo pitoisuuden ollessa
5,3 mg/kg.
Vesinäytteetja pohjaveden tila
Kohteessa ei otettu vesinäytteitä maaperätutkimusten yhteydessä.

PILAANTUNEISUUS
Lähtökohdat
Haitta-aineiden pitoisuuksia on verrattu maan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnissa käytettävän valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (P1 MA-asetus) viitearvoi
hin. Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos
yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa sää
detyn kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi kuin
kynnysarvo. Öljyhiilivedyille ei ole määriteify taustapitoisuuksia, joten sitä ei arvioinnis
sa voida huomioida.
Asetuksessa annetaan kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo.
Jätelaissa on annettu lisäksi vaarallisen jätteen raja-arvot haitallisille aineille, joita on
täsmennetty SYKE:n ohjeissa. Maaperän katsotaan olevan pilaantumatonta, kun sen
haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvon. Kun pitoisuudet ylittävät kynnysarvon,
mutta alittavat alemman ohjearvon, maaperä on pilaantumatonta, jossa on kohonneita
haitta-ainepitoisuuksia. Muilla kuin teollisuusalueilla (esim. asuinalueella) maaperää pi
detään lähtökohtaisesti pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus
ylittää alemman ohjearvon. Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-,
varasto- tai muulla vastaavalla alueella pilaantuneena, jos yhden tai useamman haittaaineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon.
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on kuitenkin aina perus
tuttava riskinarvioon ja viitearvojen on sovelluttava kohteessa käytettäviksi. Riskien
arvioinnin perusteella voidaan päätyä muihinkin haitta-aineiden pitoisuusvaatimuksiin
kuin P1 MA-asetuksessa esitettyihin kynnys- tai ohjearvoihin.
Kynnysarvot:
Öljyhiilivedyt >C10-C40 300 mg/kg. Aromaattiset hiilivedyt: bentseeni 0,02 mg/kg ja TEX
1 mg/kg.
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Alemman ohjealueen raja-arvot:
Öljyhiilivedyt: bensiinijakeet C5-C10 100 mg/kg; keskitisleet >C10-C21 300 mg/kg; raskaat
öljyjakeet >C21-C40 600 mg/kg. Aromaattiset hiilivedyt: bentseeni 0,2 mglkg, tolueeni 5
mg/kg, etyylibentseeni 10 mg/kg, ksyleenit 10 mg/kg.
Ylemmän ohjealueen raja-arvot:
Öljyhiilivedyt: bensiinijakeet C5-C10 500 mglkg; keskitisleet >C10-C21 1 000 mg/kg; ras
kaat öljyjakeet >C21-C40 2 000 mg/kg. Aromaattiset hiilivedyt: bentseeni 1 mglkg, tolu
eeni 25 mg/kg, etyylibentseeni 50 mg/kg, ksyleenit 50 mglkg.
Raskasmetallit:
Raskasmetallien VNa 214/2007 mukaiset ohjearvot on esitetty alla. Harmaalla esitetty
kynnysarvo, keltaisella alempi ohjearvo ja punaisella ylempi ohjearvo.
Antimoni,
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Kadmium,

As

Cd

Koboltti,
Co

Kromi,
Cr

Kupari,
Cu

Lyijy,
Pb
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Ni
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100

200
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Esiintyneet haitta-aineet
Tehtyjen tutkimusten mukaan näytteissä on esiintynyt seuraavia kynnysarvon ylittäviä
haitta-aineita:
Öliyhiilivedyt C5-C
P1 MA-asetuksen mukaisesti öljyhiilivetyjen ohjearvot on jaettu kolmeen jakeeseen;
bensiinijakeisiin 05-010, keskitisleisiin >010-02; ja raskaisiin öljyjakeisiin >021-040, joille
on asetettu VNa 214/2007 raja-arvot. Öljyhiilivetyjä pääsee tavallisimmin maaperään
erilaisten vuotojen, ylitäyttöjen tai onnettomuuksien johdosta.
Aromaattiset hiilivedyt
Valtionneuvosten asetuksessa VNa 214/2007 on esitetty maaperän haitallisen aineiden
pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot. Aromaattisten hiilivetyjen osalta asetuksessa on
kuvattu kynnys- ja ohjearvot bentseenille, tolueenille, etyylibentseenille ja ksyleeneille
sekä TEX-yhdisteiden summalle. Aromaattiset hiilivedyt ovat herkästi haihtuvia ja vesi
liukoisia yhdisteitä. Merkittävimpiä riskejä aromaattisten hiilivetyjen osalta on pohjaveden pilaantuminen sekä yhdisteiden kulkeutuminen rakennusten sisäilmaan. Aro
maattisia hiilivetyjä esiintyy mm. bensiinissä, liuottimissa, maaleissa, lakoissa, lumoissa
ja väriaineissa. Tyypillisimmin aromaattisia hiilivetyjä pääsee maaperään bensiinin käy
tön ja varastoinnin seurauksena.
Arseeni
Arseeni on luonnossa esiintyvä yleinen puolimetalli. Arseeni on erittäin myrkyllistä vesi
eliöille. Tavallisesti arseeni sitoutuu maaperän oksideihin, orgaaniseen ainekseen ja
savimineraaleihin. Karkearakeisissa maalajeissa arseeni voi olla helposti liikkuvaa ja
kulkeutua pohjaveteen. Arseenia käytetään paljon elektroniikkateollisuudessa sekä
puunsuojauksen CCA-kyllästeinä.
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Kupari
Kuparia esiintyy luontaisesti suifidimineraaleissa ja silikaaifimineraalien kidehiloissa se
kä erilaisiin rauta-, alumiini- ja mangaanioksidisaostumiin adsorboituneena ja orgaani
seen ainekseen kompieksoituneena. Maaperän happamuus ja kuparia sitovien ainei
den vähäisyys lisäävät aineen kulkeutuvuutta. Ihmistoiminnan seurauksena maaperään
päässyt kupari on usein liukoisemmassa muodossa kuin maaperän mineraaleihin sitou
tunut kupari. Kupari on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Kuparia on käytetty teollisuuden
metalliseoksissa, väripigmenteissä ja puutavaran kyllästysaineena.
Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Alue on merkitty osayleiskaavassa kaavamerkinnällä asuntoalue (A) ja alue on nykyi
sellään asuinkäytössä. Puhdistustasona pidetään yleisesti VNa 214/2007 mukaisia
alemman ohjearvon mukaisia raja-arvoja. Tehtyjen tutkimusten mukaan maaperässä
on havaittu tehtyjen koekuoppien perusteella viitteitä kynnys- tai ohjearvojen ylittävästä
pilaantumasta.
Öljyhiilivedyt
Tehtyjen tutkimusten mukaan näytteessä Kasal ylittyy alempi ohjearvo raskaiden öljy
jakeiden (>C21-C40) osalta ja kynnysarvo öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuuden (>C10-C40)
osalta. Kasalle oli kaivettu piha-alueelta silmämääräisesti öljypilaantuneita pintamaita
ennen koekuoppatutkimuksen suorittamista. Koekuoppatutkimuksissa ei havaittu kyn
nysarvon ylityksiä äljyhiilivetyjen suhteen, joten arvion mukaan kaikki kohteessa olleet
öljypilaantuneet maa-ainekset oli kaivettu jo kasalle.
Kohteessa tehdyille puhdistustoimenpiteille ei ole lähtötietojen perusteella ollut lupaa.
Öljypilaantuneiden tai haitta-aineita sisältävien maiden kaivaminen ja maaperän puh
distaminen vaatii ELY-keskuksen luvan (PIMA-päätös tai erilliset ohjeet). Lisäksi maa
perän puhdistaminen tulee suorittaa ympäristöteknisen valvojan läsnä ollessa ja oh
jauksessa. Puhdistuksen jälkeen kohteesta otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, joilla
osoitetaan puhdistuksen tason riittävyys.
Kasalla olevat öljypilaantuneet maa-ainekset tulee toimittaa siirtoasiakirjan kanssa lu
vanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat tiedot: puh
distuskohteen tiedot, maa-aineksen pilaantuneisuustiedot (laatu ja pitoisuus), pilaantu
neiden maa-ainesten vastaanottopaikka, maa-ainesten määrä (t), lähettäjän ja vas
taanottajan kuittaukset. Siirtoasiakirjoja tulee laatia kaksi (2) saman sisältöistä kappa
letta, joista toinen annetaan vastaanottajalle ja toinen palautuu lähettäjälle. Täytetystä
siirtoasiakirjasta tulee toimittaa kopio puhdistuksen ympäristötekniselle valvojalle. Puh
distuksen loppuraporttiin kirjataan yhteenveto kohteesta viedyistä haitta-aineista.
Aromaattiset hiilivedyt
Yhdessä (1) tutkimuspisteessä havaittiin aromaattisten hiilivetyjen osalta VNa 2014/
2007 mukaisen kynnysarvon ylittävä pitoisuus. Tutkimuspisteessä KK8 havaittiin pin
nassa TEX:n (summapitoisuus tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit) osalta kynnysarvon
ylitys. Kenttämittauksissa havaittiin tutkimuspisteessä KK8 viitteitä haihtuvien yhdistei
den kohonneista pitoisuuksista koko tutkimussyvyydellä (0-1 ,7 m).
Kohteen puhdistustasona pidetään VNa 214/2007 mukaisia alempia ohjearvoja.
Havaittu aromaattisten hiilivetyjen pitoisuus alittaa kohteen puhdistustason. Kohteessa
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on tehty alustavia maaperän puhdistustoimenpiteitä (öljypitoisia maita kaivettu kasalle),
jonka johdosta kohteessa esitetään havaitut aromaattisilla hiilivedyillä pilaantuneet
maat poistettavaksi ja toimitettavaksi samalla kertaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan öljypilaantuneiden maiden kanssa. Pilaantuneen maaperän puhdistukselle on
haettava ELY-keskuksen lupa (Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta).
Puhdistustoimenpiteet tulee suorittaa P1 MA-päätöksen mukaisesti ympäristöteknisen
valvojan läsnä ollessa.
Mikäli koekuopan KK8 lähellä tehdään rakennustoimenpiteitä, suositellaan vahvasti
aromaattisen hiilivetypitoisuuden poistamista rakennuksen sisäilman laadun varmis
tamiseksi.
Ras kasmetail it
Laboratoriossa tutkittiin raskasmetallipitoisuuksia kolmesta (3) näytteestä. Kahdessa
(2) tutkimuspisteessä havaittiin raskasmetallien osalta VNa 214/2007 mukaisia kynnys
arvojen ylityksiä. Tutkimuspisteessä KK1 havaittiin pinnassa arseenin ja kromin osalta
kynnysarvon ylitys ja tutkimuspisteessä KK4 pinnassa arseenin osalta kynnysarvon
ylitys. Saatujen tulosten mukaan kenttämittausten pitoisuudet korreloivat arseenin
osalta hyvin laboratoriotuloksiin, joten kynnysarvon voidaan arvioida ylittyvän arseenin
osalta myös tutkimuspisteissä KK2, KK3, KK7, KK8, KK9, KKI0, KK11 ja KKI2.
Kenilämittauksissa havaittiin viitteitä myös mahdollisesti kromin ja vanadiinin kohon
neista pitoisuuksista, mutta laboratoriomittauksissa näitä ei havaittu.
Kohteen puhdistustasona pidetään VNa 214/2007 mukaisia alempia ohjearvoja. Ha
vaitut raskasmetallipitoisuudet alittavat kohteen puhdistustason. Kohteen maa-ainek
sille aiheutuu kuitenkin käyttörajoite. Mikäli kohteen maa-aineksia kaivetaan ylös esim.
mahdollisten rakennustoimenpiteiden yhteydessä, kynnysarvon ylittäviä maa-aineksia
ei saa toimittaa maankaatopaikalle vaan ne tulee toimittaa luvanvaraiseen vastaan
ottopaikkaan.
Pilaantuneisuuden määräarvio
Tehdyillä tutkimuksilla päästiin rajaamaan aromaattisilla hiilivedyillä pilaantunut maaaines noin 20-45 m2 alueelle riippuen rajaustarkkuudesta (aistinvarainen havainto/koe
kuopat). Haitta-aineita sisältävän maa-aineksen määräksi voidaan arvioida noin 60153 tonnia. Pilaantunut maa-aines tulee toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaik
kaan. Lähin tiedossa oleva vastaanottopaikka on Kemin Savaterra Oy:n vastaanottoasema Holstinharjussa.
Havaittu pilaantuma sijoittuu tehtyjen tutkimusten ja niistä saatujen havaintojen perus
teella melko pienelle alueelle rakennuksen länsiseinustalle, lähelle rakennuksen kul
maa. Voimakkaimmin pilaantunut maa-aines sijaitsee kenilämittausten perusteella pin
nassa (0-0,5 m), jonka jälkeen pitoisuus laskee nopeasti. Koekuoppatutkimuksilla
päästiin 1,7 metrin syvyyteen, jossa havaittiin vielä viitteitä haihtuvista hiilivedyistä.

AIKATAULU
Puhdistustoimenpiteitä tehdään kesän 2019 aikana.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPARISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
96101 Rovaniemi
www.ely-keskusfihlappi

10
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puh
distamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava lisäksi seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantum isen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 758-405-19-166 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joi
den haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aiemmat ohjearvot haitta-aineiden osalta:
O
bensiinijakeet (C5-C10) 100 mg/kg,
O
keskitisleet (>C10-C21) 300 mglkg,
O
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 600 mglkg,
O
bentseeni 0,2 mglkg,
O
tolueeni 5 mg/kg,
O
etyylibentseeni 10 mglkg,
O
ksyleenit 10 mg/kg,
O
arseeni 50 mg/kg,
O
kupari 150 mg/kgja
O
vanadiini 150 mg/kg.
Puhdistustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoisuu
det ylittävät alemman ohjearvon saadaan poisteifua. Kaivumaita, joiden pitoisuu
det jäävät alle alempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen täytöis
sä kaivupaikalla, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Rakennuksen sisäilman laatu aromaattisten hiilivetyjen osalta tulee täyttää sille
asetetut vaatimukset. Sisäilman laatu tulee varmentaa millauksin. Raportti tulee
toimittaa Sodankylän kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sekä Lapin ELY
keskukselle.
Puhdistustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodan
kylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän puhdistustyöt on saa
tettava loppuun 31.12.2019 mennessä. Puhdistusta tulee kuitenkin jatkaa siihen
saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy puhdistuksen toiminnanharjoittajan
esityksestä loppuun saatetuksi.

2.

Pilaantuneen maa-alueen kaivannot on aidattava. Lisäksi puhdistusalue on va
rustettava pilaantuneen maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein.

3.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon ja käsittelyyn.
Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden
sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maa
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massojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja
tulee kuljetuskaluston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan
haitallisia aineita ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuk
sen aikana. Pilaantuneen maan haltijan velvollisuus on laatia jätelain (646/2011)
121 §:n mukainen siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita maita siirrettäessä
se on kuljetusten mukana. Jätteeksi luokiteltua pilaantunutta maata saa luovuttaa
kuijetettavaksi vain jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille.
4.

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

5.

Mikäli puhdistuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
tukseen soveltuvalla laitteistolla, josta on sovittava erikseen Lapin ELY-keskuk
sen kanssa. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, veden viemäröintiin
on pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja noudateifava
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 käsit
tely.

6.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 11 täsmennetyllä tavalla.
Mikäli toimenpidealueen puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettui
hin puhtaustasoihin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä
kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheutta
mista ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.
Laboratorioon toimitettavien maanäytteiden ja tarvittaessa vesinäytteiden analy
sointi tulee tapahtua akkreditoidussa laboratoriossa.

Määräys melun torjunnasta
7.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä koh
teissa kello 07:00—22:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 55 dB
fA) eikä kello 22:00—07:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 50
dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on aihetta epäillä toiminnasta syntyvän me
luhaittoja, on toiminnanharjoillaja velvollinen ryhtymään haitan johdosta tarvitta
viin mittauksiin ja seivityksiin sekä melun vähentämistoimiin.

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloiftam isesta
8.

Puhdistustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys
pilaantuneen maaperän puhdistukseen ja puhdistustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY-keskuk
selle ja Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tulee laa
tia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot, työtur
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vallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentaa ja ylläpitää kunnostus
työn aikana.
Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
9.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä Hmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel
le. 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
10.

Puhdistustyön aikana tulee pitää työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan tehdyt toi
menpiteet ja puhdistuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Päiväkirjat on
säilytettävä vähintään kolmen (3) vuoden ajan ja ne on pyynnöstä esitettävä
Lapin ELY-keskukselle tai Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

11.

Puhdistustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt haitta-aineet. Puhdistusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorio
analyyseillä varmistetut tarkkailutulokset alittavat määräyksessä 1 esitetyt ohje
arvot. Kaivantoja ei saa peittää ennen kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset
ovat valmistuneet ja Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristön
suojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus puhdistustöiden tarkastamiseen.

12.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä puhdistuksen yhteydessä oteifujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnan
harjoittajan esitettävä selvitys puhdistettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistus
tarpeesta.

13.

Puhdistustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselleja Sodankylän
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden kulu
essa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä puhdistustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
O
toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FI N -koordinaatisto)
O
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta,
tarvittaessa määräyksessä 6 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 12 mainit
O
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
O
työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot.

Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisek
si. Puhdistustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aIemmat ohjearvot
haitta-ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut puhdistustasoa määrittäessään
huomioon alueen kaavoituksen ja käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa noudatetaan
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yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta etina
kolta arvioiden aiheudu ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Sisäilman
laadun mittauksilla varmistetaan, ettei asukkaiden terveydelle aiheudu haittaa tai vaa
raa. Puhdistustyölle on asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä.
Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto puhdistus
töiden suunnitellusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys 1).
Puhdistettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toi
mittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei puhdistustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista puhdistettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
laisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (määräyk
set 3-4).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen puhdistettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsi
tellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneis
sa laitoksissa (määräys 5).
Puhdistustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa puhdistuksen etenemisestä
ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet puhdistetaan määräyksessä 1
annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoittamaan,
että puhdistustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti. Siinä
tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mahdollis
ten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa
miseksi (määräys 7).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että puhdistus toteutetaan asianmukaisesti ja laa
dukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 8).
ltmoitusvetvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antami
seksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 9).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Puhdistustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, puhdistuksen etenemisestä ja puhdistuk
sen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan,
että pu hd istustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan puhdistustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin
kenttämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi
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kaivantojen tarkistusvelvoite näylleenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottami
nen varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
Puhdistustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
puhdistettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti se
kä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 10-13).
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa 30.6.2024 asti. Maaperän puhdistamista koskeva asia on
saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämää
rään mennessä saada puhdistellua tämän päätöksen mukaisesti.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOUAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoilleessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi sekä Sodankylän kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Jäämeren
tie 1, Sodankylä. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www. ymparisto.fi > Asiointi,
luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n
kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenellely > 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 §, 94 §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 §ja
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina
2019 ja 2020 (1 372/2018).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 660 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €Ih. Tämän
päätöksen käsittelyyn käytettiin 12 tuntia eli maksu on yhteensä 660 €. Valtion talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää myöhemmin tätä päätöstä koskevan
laskun.
(Koodaus: toiminta 3802301352, suorite 3800114202, tyks 3800251402, nimike 3944)
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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VALVONNAN MAKSULLISUUS
Ympäristönsuojelulain 205 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan ELY-keskus voi periä
maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun pilaan
tuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tehdyn päätöksen noudattamisen
varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä
olevaan maksutaulukkoon. Valvontatoimenpiteitä koskeva lasku lähetetään vuosittain.
Valvontatoimenpiteet:
alle 6 tuntia 150€, 6-13 tuntia 385€, 14-27 tuntia 1155 €ja 28-41 tuntia 1 925€.

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Sodankylän kunnan terveydensuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään (kohde 1 D 20008242).

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä 2.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit
teessa: hftps:!/asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

HYVÄKSYNTÄ
Tämän päätöksen on esitellyt insinööri Anna-Kaisa Puhakka ja ratkaissut ylitarkastaja
Vesa-Matti Määttä. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on
asiakirjan lopussa.

LIITTEET Liite 1. Sijaintikartta
Liite 2. Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
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Liite 2.
VAUTUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Lapin ELY-keskuksen päatökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto
oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä
kuin pääasiasta.

Valitusaika

Maäräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukemaifa. Valitusaika päättyy 17.6.2019.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituk
sena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyy
den edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset
ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövai
kutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vai
kutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova vi
ranomainen. Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ym
päristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä
ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fl)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimi
teta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
-

-

-

-

-

-

-

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asia
miehen toimivallasta
-

-

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjel
män on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tie
tojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituk
sen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryh
missä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Mak
suvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
LAP Ysi 02V
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