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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka kos
kee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista.
ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Rovaniemen kaupunki
PL 8216
96101 Rovaniemi
yhteyshenkilö: Juha Välitalo
juha.valitalo@rovaniemi.fi
Y-tunnus 1 976283-1
PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Rovaniemen kaupungissa osoiffeessa Niskanperäntie
18, 96700 Rovaniemi, kiinteistöllä RN:o 698-401-18-207. Kohteen sijainti on esitetty
päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maa-alueen ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhtey
dessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitet
tavaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympä
ristönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituk
sen ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 9.5.2016.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE, LÄHIYMPÄRISTÖ JA KIINTEISTÖNOMISTAJA
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaava eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alu
eelle on vuonna 2015 käynnistetty Niskanperän osayleiskaavahanke.
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Kohde sijoittuu Rovaniemen Niskanperän kylätaajamaan, noin 6 km Rovaniemen kes
kustasta lounaaseen. Kohde rajautuu etelässä Maitolantiehen, lännessä metsäkiinteis
töön ja muissa suunnissa asuintontteihin (pientalo/rivitalo). Rovaniemi-Kemi—valtatie
kulkee noin 200 m:n etäisyydellä koulun piha-alueelta luoteeseen
Kiinteistön omistaa Rovaniemen kaupunki.

ILMOITETTU TOIMINTA

Nykyinen kaksikerroksinen tiilirakenteinen Alakorkalon koulurakennus on valmistunut
vuonna 1957. Puuverhoiltu lisärakennus on rakennettu 1990-luvulla koulun viereen. Li
säksi hakelämpölaitos sijaitsee koulun päärakennuksen eteläpuolella. Alakorkalon kou
lu on toiminnassa oleva alakoulu, jossa on noin 100 oppilasta. Samalla kiinteistöllä si
jaitsee koulun leikkialueet sekä urheilualueet (jääkiekkokaukalo ja hiekkapintainen ur
hei 1 ukenttä).
Koulurakennuksen lämmityksessä siirryttiin vuonna 2015 hakelämmitykseen. Lämmi
tyksen vaihdon jälkeen koululla aistittiin sisäilmassa öljyn hajua, etenkin kellaritiloissa.
Päärakennuksen kellaritiloissa sijaitseva öljylämmitysjärjestelmä jäi varalämmönläh
teeksi ja polttimille menevät öljyputket uusittiin syksyllä 2015. Öljylämmitysjärjestelmän
alkuperäinen asennusajankohta ei ole tiedossa. Öljylinjoja on uusittu edellisen kerran
vuonna 1997 ja näiden lattiavalussa kulkevien putkien todettiin syksyn 2015 sanee
rauksen yhteydessä vuotavan. Havaitun öljypäästön arvioidaan näin ollen olevan pe
räisin pitkän ajan kuluessa tapahtuneista öljyputkien vuodoista.
Lämmitykseen on käytetty kevyttä polttoöljyä, jolloin merkittävin haitta-aine kohteen
maaperässä on keksiraskaat öljyhiilivetyjakeet (>C10-C21). Myös kevyitä ja raskaita öl
jyhiilivetyjakeita sekä BTEX-yhdisteitä esiintyy. Alueen pinta-ala on noin 700 m2 ja öljyl
lä pilaantuneen maan määrä noin 3000 m3ktr. Maaperässä esiintyy edelleen öljyä
omana faasinaan, jota on poistettu 2404 litraa (tilanne 27.8.2016) marraskuussa 2015
aloitetulla pumppauksella.
Öljyvahingon seurauksena öljyä on päässyt koulurakennuksen kellarikerroksen seinäja lattiarakenteisiin ja alapuoliseen maaperään, josta ne aiheuttavat kellarikerroksen si
säilman laadun heikentymistä. Välittömät sisäilman turvaamistoimet on kellaritiloihin jo
toteutettu.
Maaperä ja topografia

GTK:n maaperäkartan mukaan kohdekiinteistön maaperä on hiekkamoreenia. Harjun
pohjois- ja eteläpuolisilla alueilla maaperä on saraturvetta. Kohteen läheisyydessä ei
ole kalliopaljastumia.
Kohteessa toteutettujen maaperätutkimusten perusteella koulun asfaltoitua piha-aluetta
on täytetty ja tasattu noin metrin paksuisella sorakerroksella, jonka alapuolinen perus
maa on kairaushavaintojen perusteella moreenia. Maksimissaan 8 metrin syvyyteen
ulotetuissa kairauksissa ei havaittu kalliopintaa, sen sijaan useassa tutkimuspisteessä
kairaus päättyi kiveen.
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Pohjamaa on GTK:n maaperäkartan mukaan saraturvetta ja sen itäpuolella hiekkamo
reenia. Maaperätutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella täyttömaa on osin läji
tetty moreenin ja osin turpeen päälle. Täyttömaa-aines koostuu pääasiassa moreenis
ta, mutta joukossa on myös savea sekä turvetta. Täyttömaakerroksen paksuus on noin
2m.
Koulu sijoittuu loivapiirteiselle moreeniharjanteelle. Keskeisellä piha-alueella maan pin
ta on tasolla n. +84 mmpy. Maan pinta laskee loivasti pohjoiseen ja jyrkemmin etelään,
jossa tontin etelälaidalla maan pinta on tasolla n. +81,5 mmpy. Kauemmas etelän Mai
tolantien eteläpuolisille peltoalueille mennessä maan pinta laskee tasolle n. +78,5
mmpyja siitä loivasti edelleen kohti etelää ja Kemijokea (MW +74,1).
Pinta- ja pohjavesi
Kohteesta on etäisyyttä lähimpään merkittävään pintavesistöön (Kemijoki) vähimmil
lään noin 250 m (koilliseen). Kohdekiinteistön alueella ei ole merkittäviä pintavesiä oh
jaavia puroja, ojia eikä muita pintavesiä ohjaavia uomia, lukuun ottamatta kiinteistön
eteläpuolisen Matolantien reunaojia. Koulu sijaitsee vedenjakajalla, josta valumavesien
kulkeutumissuunnat koulukiinteistön alueelta ovat maan pinnan muotojen mukaisesti
etelään ja pohjoiseen. Kohde ei sijaitse vedenkäytön kannalta tärkeäksi tai vedenhan
kintaan soveltuvaksi luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue
(12699154 Imari; 1. lk) sijaitsee noin 4 km:n etäisyydellä luoteessa.
Koulukiinteistön alueelle on asennettu neljä pohjaveden havaintoputkea (PVP1-PVP4),
joissa vesipinnat 11.12.2015 tehdyissä mittauksissa olivat tasolla +79,89... +81,02
mmpy (n. 2... 2,5 m:n syvyydellä maan pinnasta). Kohdetta lähin kaivo sijaitsee koillis
puolisella naapurikiinteistöllä (Niskanperänkuja 8), noin 90 metrin etäisyydellä koulun
keskeiseltä piha-alueelta. Kaivossa vesipinta 11.12.2015 oli tasolla +81,82 mmpy (0,9
m:n syvyydellä maan pinnasta). Samassa yhteydessä mitattiin vesipinnat kohteesta
noin 200 m länsi-lounaaseen sijaitsevista kaivoista, joissa vesipinnat olivat tasolla
+83,37 (Maitolantie 44) ja +83,55 (Maitolantie 50). Em. kaivot eivät ole talousvesikäy
tössä. Putkista ja kaivoista mitattujen vesipinnan tasojen perusteella pohjavesien vir
taussuunta koulun alueelta on kohti etelä-kaakkoa, jossa pohjavesien arvioidaan pur
kautuvan ojiin ja edelleen Kemijokeen.

PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET
Koulurakennuksen kellaritilojen tutkimukset
Koulurakennuksen kellaritiloihin tehtiin loka-marraskuussa 2015 rakenneavaukset kah
deksaan pisteeseen. Lattiarakenteen alapuolisesta maaperästä otettiin näytteet neljäs
tä pisteestä. Näytteenotto toteutettiin poravasaralla lyötävällä läpivirtausottimella, jolla
näytteenotto saatiin maaperässä enimmillään ulotettua 1,7 metrin syvyyteen. Kolmeen
pisteeseen asennettiin havaintoputki, joista on seurattu öljypinnan korkeutta rakennuk
sen alapuolisessa maaperässä. Lisäksi kellaritilojen lattia- ja seinäbetonista sekä van
han käytöstä poistetun viemärin sisäpinnalta otettiin porajauhenäytteitä sekä yhteen
maanäytepisteeseen kertyneestä nesteestä näyte.
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Yhteensä kuudesta betoninäytteestä ja kuudesta maanäytteestä analysoitiin Ahma
Ympäristö Oy:n laboratoriossa öljyhiilivetyjen (C5-C40) pitoisuudet. Kahdelle maanäyt
teelle tehtiin lisäksi tarkennettuna analyysinä öljyhiilivetyjen jaottelu alifaattisiin ja aro
maattisiin jakeisiin. Yhteenveto kellaritiloista oteifujen betoni- ja maanäytteiden olennaisista analyysituloksista on esitetty taulukossa 1 ja fraktiointianalyysien tulokset tau
lukossa 2.
Taulukko 1. Yhteen veto kellaritioista otettujen betoni- ja maanäytteiden öliyhiiivety
analyysien tuloksista.

Betoninäytteet:
Käytävän lattia
Sl A
Si Y
S2 A
S2 Y
Viemäri sisäpuoli
Maaperänäytteet:
KP1/0-0,5m
KP1/1-1,7m
KP2/0-0,5m
Varasto 001/0-1,5 m
Varasto 003/0-1 m*
Pannuhuone 0-1 m*
*)

C5-C1 0
(mg/kg)

>CI 0-C21
(mglkg)

>C21-C40
(mg/kg)

CI 0-C40
(mg/kg)

470
170
<50
470
<50
630

13000
47000
<50
30000
<50
80000

4300
13000
<50
8800
<50
22000

18000
61000
<50
39000
<50
100000

1000
1200
680

25000
24000
15000
<50
6000
20000

4600
5600
3400
<50
1200
4600

29000
29000
19000
<50
7500
26000

-

430
950

näytteestä tehty äljyhiilivetyjen fraktiointianalyysi aromaattisiin ja alifaattisiin jakeisiin

Taulukko 2. Eraktiointianalyysien tulokset

Fraktjo

Al ifaattiset:
>05-06
>C6-C8
>C8-C10
>010-012
>C12-C16
>C16-C35
Aromaattiset:
>C8-C10
>C10-C12
>C12-C16
>C16-C21
>021-035
Kokonaispitoisuus

Pannuhuone
0-1
(mglkg)

Osuus kokonaispitoisuudesta

Varasto
00310-1
fmg/kg)

Osuus kokonaispitoi
suudesta

42
150
330
2600
7300
14000

0,00
0,01
0,01
0,10
0,28
0,54

11
37
280
1000
2000
3700

0,00
0,00
0,04
0,13
0,27
0,49

470
250
580
<10
<10
26000

0,02
0,01
0,02
<0,001
<0,001
1

94
130
190
<10
<10
7500

0,01
0,02
0,03
<0,001
<0,001
1
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Maanäytepisteeseen “Pannuhuone” kertyneessä nesteestä todettiin huomattavan kor
keita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia (C10-C40 summapitoisuus 460 000 mg!kg), joten ky
seessä oli selvä öljytaasi.
Piha-alueen tutkimukset
Koulurakennuksen ulkopuolelta otettiin marraskuussa 2015 maanäytteitä kairakoneella
(läpivirtausotin) yhteensä neljässä vaiheessa, aina edellisen tutkimuskerran tuloksia
tarkentaen. Näytteitä otettiin yhteensä 16 tutkimuspisteestä (KP1-KP16) ja maanäyt
teenotto ulotettiin enimmillään kahdeksan metrin syvyyteen maan pinnasta. Lisäksi kai
vinkoneella avattiin koulurakennuksesta lähtevä viemärilinjan alue tontin pohjoislaidalla
mahdollisesti linjaa pitkin etenevän öljyn havainnoimiseksi.
Maanäytteistä tehtiin aistinvaraiset havainnot ja mitattiin huokoskaasun TVOC
pitoisuuksia PID-mittarilla. Yhteensä 18 maanäytteestä analysoitiin Ahma Ympäristö
Oy:n laboratoriossa öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Suurimmasta osasta näytteistä analy
soitiin kevyet jakeet (C5-C10), keskitisleet (>010-021) ja raskaat jakeet (>C21-C40).
Lisäksi kahdeksasta näytteestä analysoitiin VOC-yhdisteiden (BTEX-yhdisteet, sekä
MTBE, TAME, ETBE ja TAEE) pitoisuudet. Yhteenveto ulkoalueelta otettujen maanäyt
teiden olennaisista analyysituloksista on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3. Yhteenveto ulkoalueelta otettujen maanäytteiden öliyhiiivetyanalyysien tu
loksista.

KP2/3-6 m*
KP3!2-3,5 m*
KP4/4•5m*
KP513-5m
KP5/5-6m
KP6/2-4,8 m*
KP7/3•6m*
KP7/6-7 m*
KP8/2•6,6m*
KP9I45,6m*
KP1OI4-7,6m
KP11/4-8m
KP12/4-7,2m
KP13/4-8m
KP14/4-7m
KP15/3-6,6m
KP16/3-7m
Viemärikaivanto

C5-C1 0
(mglkg)
<50
<50
310
-

-

<50
<50
610
130
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50

>C1 0-C21
(mglkg)
<50
<50
2300
13000
1000
120
9100
230
16000
1500
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50

>C21-C40
fmglkg)
<50
<50
420
2900
150
<50
1700
<50
3400
230
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50

*) näytteestä tehty myös VOC-analyysit (BTEX, MTBE,
TAME, ETBE, TAEE)

CI 0-C40
(mglkg)
<50
<50
2800
16000
1200
140
11000
260
20000
1700
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50

Korkeimmat BTEX-yhdisteiden pitoisuudet todettiin tutkimuspisteessä KP8, jossa todet
tiin bentseeniä 0,81 mglkg, tolueenia 5,1 mglkg, etyylibentseeniä 4,5 mg/kg ja ksy
leenejä 19,9 mglkg. Pisteessä KP7 syvyydellä 3-6 m BTEX-yhdisteiden pitoisuudet oliLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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vat samaa suuruusluokkaa. Oksygenaatteja (MTBE, TAME, ETBE, TAEE) ei todettu
analyysien määritysrajoja ylittävinä pitoisuuksina.

Vesitutkimukset
Ympäristön lähimmistä kaivoista (Niskaperänkuja 8 sekä Maitolantie 45 ja 50) otettiin
vesinäytteet 19.11.2015 ja koulun alueelle 8.-9.12.2015 asennetuista pohjavesiputkista
(PVP1-PVP4) otettiin näytteet 14.12.2015. Pohjavesinäytteistä analysoitiin Ahma Ym
päristö Oy:n laboratoriossa VOC-yhdisteiden (BTEX-yhdisteet, sekä MTBE, TAME,
ETBE ja TAEE) sekä öljyhiilivetyjen (kevyet jakeet C5-C10, keskitisleet >C10-C21 ja
raskaat jakeet >C21 -C40) pitoisuudet. Pohjavesinäytteiden lisäksi vesinäytteet on otet
tu koulukiinteistön kaakkoispuolisesta tienvarren avo-ojasta (20.11.2015), koulun jäte
vesilinjan vedestä (10.11.2015) sekä koulukiinteistön talousvedestä (16.11.2015; van
han rakennuksen keittiöstä ja uuden rakennuksen lämmönjakohuoneesta). Talousvesi
näytteitä otettiin molemmista pisteistä 3 kpl (0,5 min, 2 min ja 5 min juoksutusajoilla).
Yhteenveto vesinäytteiden olennaisista analyysituloksista on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Yhteenveto otettujen vesinäytteiden analyysituloksista.
C5-C1O
(mgIl)

>C1O-C21
(mgII)

>C21-C40
(mgIl)

C1O-C40
(mgII)

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,28
<0,05
<0,05

0,87
<0,05
<0,05

1,2
<0,05
<0,05

Pohjavesinäytteet:
Maitolantie 50, kaivo
Maitolantie 45, kaivo
Niskanperänkuja 8, kaivo
PVP1
PVP2
PVP3
PVP4

Pi ntavesi näytteet:
Avo-oja, itä
Muut vesinäytteet:
Jätevesi
Talousvesi; vanha rak.keittiö*
Talousvesi; uuden rak. lj•huone*

-

<0,05
<0,05

*) näytteitä otettiin
3 kpl: 30 sek, 2 min ja 5 min juoksutusajoilla; kaikissa näytteissä määritettyjen hiilivety

jen pitoisuudet alittivat määritysrajat; analysoitu lisäksi BTEX-yhdisteet ja oksygenaatit, joiden pitoisuudet
niin ikään aliifivat analyysien määritysrajat

Laboratoriotutkimusraporttien mukaan pohjavesiputkissa PVP1, PVP3 ja PVP4 havait
tiin analyyseissä muita, kuin öljyperäisiä hiilivetyjä (pitoisuudet 0,1.0,62). Kyseessä on
todennäköisesti maaperässä/pohjavedessä luontaisesti esiintyvät hiilivedyt (humus
yms.).

Sisäilmamiifaukset
Koulurakennuksen sisätiloista otettiin 12.11.2015 ilmanäytteet, jotka otettiin pumppaa
maIla Tenax TA-absorptioputkiin. Näytteitä otettiin rakennuksen kellarista kahdesta ti
lasta (009 leikki ja lepohuone sekä 006 käytävä) ja 1. kerroksesta kolmesta tilasta
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(eteinen 102 ja opetustilat 107 ja 115). Näytteiden keräysajat olivat 40-50 minuuttia ja
näyteputkien läpi imetyn ilman määrä vaihteli välillä 6.9 dm3. Näytteistä analysoitiin työ
terveyslaitoksen laboratoriossa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus
(WOC). Lisäksi näytteistä on tunnistellu yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksia niiltä osin,
kuin ne tulosten tulkinnan kannalta ovat merkityksellisiä.
Taulukko 5. 72.71.2015 otettujen sisäilmanäytteistä todetut TVOC-pitoisuudet.
TVOC tigIm3

Muuta

Kellari:
009 OT 3

120

006 RRSH

230

Sisältää alifaattisten ja asyklisten hiilivetyjen
seosta 220 p/m3
Sisältää alifaattisten ja asyklisten hiilivetyjen
seosta 1 10 p/m3

Kerros 1:
1O2ET
1070T3
1150T3

10
<10
<10

Työterveyslaitoksen mukaan suomalaisissa toimistotyyppisissä työympäristöissä si
säilman haihtuvien yhdisteiden tavanomaiset pitoisuudet ovat tasoa 50-250 p gIm3. Si
säilman kokonaispitoisuuden (WOC) viitearvoksi on asetettu 250 pg/m3. Asumister
veysasetuksessa STM 545/2015 on esitetty asuintilojen haihtuvien orgaanisten yhdis
teiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden (WOC) toimenpiderajaksi huo
neilmassa 400 pg/m3. Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella
lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 Jg/m3. Lisäksi asetuksessa
on esitetty erillisiä viitearvoja eräille yhdisteille. Sisäilmamittauksissa todetut pitoisuudet
alittavat kaikilta osin kyseiset toimenpiderajat.
Tuloksista voidaan tulkita, että kellarikerroksen pisteissä todetut hiilivetyjen seospitoi
suudet johtuvat öljyvahingosta. Pitoisuudet eivät kuitenkaan yhtä edellä mainittuja si
säilman laadun viitearvoja, vaikka kellarin porraskäytävässä (piste 006) öljyn haju on
ollut selvästi havaittavissa. Sisäilmamittausten jälkeen rakennuksen ilmastointia on
säädetty ja pitoisuudet ovat oletettavasti sen jälkeen entisestään alentuneet. Ensim
mäisen kerroksen mittaustuloksissa ei öljyvahingon vaikutusta ole havaittavissa.
Muut toimenpiteet

Koulurakennuksen pohjoisen puoleiselle seinustalle on asennettu kaksi metallista, hal
kaisijaltaan noin 145 mm siiviläputkea. Putket on asennettu 4 ja 6 metrin syvyyteen.
Putkista on pumppaamalla poistettu öljyä säännöllisesti. Marraskuun 2015 puolivälissä
alkaneessa pumppauksessa öljyä kertyi aluksi noin 20-30 l/vrk ja putkien tuotto laski
joulukuun loppuun mennessä noin 10 l/vrk tasoon. Yhteensä öljyä pumpattiin joulukuun
loppuun mennessä noin 650 litraa. Huhtikuun 2016 lopulla öljyn saanto putkista on ta
solla n. 10 hitraa/vrk. Yhteensä pumppaamalla maaperästä on elokuun 2016 loppuun
mennessä poistettu öljyä yli 2400 litraa.
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KOHTEEN MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS
Viitearvot

Rima-asetus
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteet on esitetty val
tioneuvoston asetuksessa 214/2007 (ns. PIMA-asetus), joka astui voimaan 1.6.2007.
Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustatpeen määrittelyn tulee
perustua arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai
haitasta terveydelle ja ympäristölle. Asetuksen liitteessä on arvioinnin apuna käytettä
vät, viimeisimpään kansainväliseen tutkimustietouteen perustuvat, kynnys- ja ohjearvot
(ylempi ja alempi ohjearvo; taulukko 6) noin 50:lle maaperänsuojelun kannalta olennai
selle haitalliselle aineelle/aineryhmälle.
Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yh
den tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa sääde
tyn 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. On huomioitava, että esitetyt ohjearvot eivät ole si
tovia, vaan pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnin tulee perustua kohdekoh
taiseen riskiarvioon. PIMA-asetuksen mukaiset kynnys- ja ohjearvot tässä kohteessa
tutkittujen haitta-aineiden osalta on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnys-ja ohjearvot tässä
kohteessa tutkituille haitta-aineille.
Kynnysarvo
(mglkg)
Öljyhiilivedyt:
Bensiinijakeet 05-Cia
Öljyhiilivedyt >C10-C40
Öljyhiilivedyt, keskitisleet
>C10-C21
Öljyhiilivedyt, raskaat jakeet
>C21 -C40

-

300
-

-

Alempi ohjearvo
(mglkg)

Ylempi ohjear
yo fmglkg)

100

500

-

-

300

1000

600

2000

0,2
5
10
10

1
25
50
50

-

-

5

50

Polttoaineissa esiintyvät VOC-yhdisteet:
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Ksyleenit
TEX
MTBE-TAME
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Vi itearvotarkastel u
Ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 mukaisesti maaperän voidaan suorittaa vertaamalia
todettuja pitoisuuksia VNa:n mikäli: pilaantuneisuuden perusarviointi 214/2007 mukai
sun ohjearvoihin:
O
kohde ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä hyödynnetä
talousvetenä
O
kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien tuotantoa tai muuta elintarvikkeiden tuo
tantoa
O
kohteessa ei sijaitse päiväkotia tai leikkipuistoa
O
kohteella tai sen lähiympäristöllä ei ole erityistä suojeluarvoa
O
kohteessa ei ole asuinrakennuksia ja maaperässä ei esiinny merkittäviä mää
riä herkästi haihtuvia yhdisteitä
O
kohteessa ei esiinny haitta-aineita, joille ei ole esitetty kynnys- ja ohjearvoja
O
haitta-aineiden kulkeutuminen alueen ulkopuolelle ei ole merkittävää
Tarkasteltavan olevan kohteen osalta kaikki ym. ehdot eivät täyty (koulurakennus voi
daan rinnastaa asuinrakennukseksi ja kohteen maaperässä on todettu haihtuvia yhdis
teitä), jonka vuoksi kohteen maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta tarkastel
laan pelkän viitearvovertailuun perustuvan arvioinnin lisäksi tarkennetulla riskiarviolla.
Maaperän laatu
Maaperän pilaantuneisuuden perusarvioinnin viitearvotasona tässä kohteessa käyte
tään haitta ainepitoisuuksien alempia ohjearvoja, jotka ylittävinä pitoisuuksina kohteen
maaperässä on todettu seuraavia hiilivety-yhdisteitä:
O
bensiinijakeet C5-C10
O
keskitisleet >C10-C21
O
raskaat jakeet >C21-C40
O
bentseeni
O
tolueeni
O
ksyleenit
Näistä bensiinijakeita, keskitisleitä sekä raskaita öljyjakeita on todettu enimmillään
myös ylemmän ohjearvotason ylittävinä pitoisuuksina. BTEX-yhdisteiden (bentseeni,
tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit) pitoisuudet auttavat ylemmät ohjearvot.
Oksygenaattien (MTBE, TAME, ETBE, TAEE) pitoisuudet maanäytteissä ovat kaikilta
osin alittaneet analyysien määritysrajat.
Alemman ohjearvotason ylittäviä hiilivetypitoisuuksia sisältävät maa-ainekset sijoittuvat
osittain koulurakennuksen alapuoliseen maaperään ja osittain sen pohjoispuoliselle pi
ha-alueelle, yhteensä noin 700 m2:n kokoiselle alueelle. Kyseisten maa-ainesten mää
räksi arvioidaan noin 3000 m3ktr (n. 6000 tonnia).
Piha-alueella öljyhiilivetyjä sisältävien maa-kerrosten päällä on noin kahden metrin
paksuinen pilaantumaton maakerros sekä asfalttipinnoite.
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KÄSITTEELLINEN MALLI

Kohteen olosuhteista ja nykytilanteesta on muodostettu yksinkertaistettu käsitteellinen
malli, jolla hahmotetaan maaperässä esiintyvien haitta-aineiden esiintymistä ja niiden
mahdollisia kulkeutumis- ja altistumisreittejä. Käsitteellisen mallin avulla tunnistettuja
kulkeutumis- ja altistumismahdollisuuksia tarkastellaan seuraavissa kappaleissa.
Käsitteellisen mallin perusteella kohteessa on osoitettavissa seuraavat haitta-aineiden
leviämis ja/tai altistumisreitit:
1. haihtuminen ja kulkeutuminen sisäilmaan (altistuminen sisäilman hengityksen kaut
ta)
2. liukeneminen pohjaveteen ja kulkeutuminen pohjaveden mukana (altistumismahdol
lisuus pohjaveden talousvesikäytön kautta)
3. kulkeutuminen vesijohtoveteen esim. putkimateriaalin läpi diifundoitumalla (altistu
mismahdollisuus vesijohtoveden käytön kautta)
4. haihtuminen ja kulkeutuminen ulkoilmaan (altistuminen ulkoilman hengityksen kaut
ta)
5. kulkeutuminen vapaana öljyfaasina tai maaperän vajovesien mukana ympäristöön
(eliöiden ja ihmisten altistuminen)
Tarkasteltavina haitta-aineina ovat kohteen maaperässä alemman pitoisuuksina todetut
hiilivety-yhdisteet:
bensiinijakeet C5-C10
keskitisleet >C1 0-C21
raskaat jakeet >C21-C40
bentseeni
tolueeni
ksyleenit
-

-

-

-

-

-

Tehtyjen fraktiointianalyysien perusteella öljyhiilivetyjen C5-C40 kokonaispitoisuudesta
noin 90 ¾ on kevyelle polttoöljylle tyypillisesti alifaattisia jakeita Cl 0-C40.

KULKEUTUMISRISKIEN ARVIOINTI
Kulkeutumisreitit

Käsitteellisessä mallissa haitta-aineiden tunnistettuja kulkeutumisreittejä ovat kulkeu
tuminen kaasumaisina koulurakennuksen sisäilmaan tai piha-alueen ulkoilmaan, kul
keutuminen maaperässä vapaana öljyfaasina tai vajovesien mukana, kulkeutuminen
pohjaveden mukana tai imeytyminen talousvesijohtoon ja kulkeutuminen vesijohtove
den mukana.
Öljyhiilivetyjen haihtumista ja kulkeutumista sisäilmaan tapahtuu nykyisellään, koska
hiilivetyjä esiintyy maaperän ohella kellarin lattia- ja muissa maavaraisissa rakenteissa.
Nämä rakenteet ja välittömästi lattian alapuolella oleva öljyhiilivetyjä sisältävä maaaines tullaan joka tapauksessa poistamaan ja uusi lattia varustamaan tuuletusputkituk
sella. Koska sisäilman pitoisuudet ovat jo nykyisellään väliaikaisilla ilmansäätömene
telmillä saatu pidettyä hallinnassa, voidaan em. toimenpiteillä öljyhiilivetyjen kulkeutu
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minen maaperästä sisäilmaan estää, eikä sisäilmaan tapahtuvan kulkeutumisen tar
kemmalle tarkastelulle ole tässä yhteydessä tarvetta.
Tiiviissä moreenisessa maaperässä huokostilavuus on pieni, joten hiilivetyjen haihtu
vuus maaperästä maaperän huokoskaasuun on vähäistä. Lisäksi piha-alueella öljyhiili
vetyjä sisältävän maakerrostuman päällä oleva vähintään 2 metrin paksuinen pilaan
tumaton maakerros ja asfalttipinnoite estävät mahdollisesti haihtuvien yhdisteiden kul
keutumisen ulkoilmaan. Näin ollen haihtuminen ulkoilmaan ei tässä kohteessa ole mer
kittävä kulkeutumis- ja altistumisreitti.
Öljyhiilivetyjen leviäminen maaperässä tapahtuu käytännössä joko vapaana öljytuot
teena tai vajoveden mukana siihen liuenneena. Öljyjen leviäminen nykyiseen laajuu
teen on todennäköisesti tapahtunut pääosin öljytuotteena. Leviämissuunta on raken
nuksesta pohjoiseen, joka on pohjaveden oletettua virtaussuuntaa päinvastaiseen
suuntaan. Ilmeisesti leviämiseen on vaikuttanut maaperässä mahdollisesti oleva tii
viimpi maakerrostuma, joka viettää pohjoisen suuntaan tai maa-aines rakennuksesta
pohjoisen suuntaan on huokoisempaa, kuin etelän suunnassa ja tämä on ohjannut öl
jyä ko. suuntaan. Koska varsinainen päästölähde (lämmitysöljyjärjestelmä) koulun kel
larikerroksesta on korjattu ja maaperässä olevaa öljyfaasia poistetaan pumppaamalla
jatkuvasti, ei leviämistä maaperässä vapaana öljytuotteena enää tapahdu. Vajovesien
mukana kulkeutumista voi tapahtua, mutta rakennuksen sekä pihan asfalttipinnoitteen
vuoksi kyseisellä alueella sadevedet eivät pääse imeytymään maaperään. Näin ollen
öljyhiilivetyjen leviäminen maaperässä nykyistä laajemmalle alueelle on epätodennä
köistä tai ainakin erittäin hidasta.
Pohjaveden pinta koulun asfaltoidulla piha-alueella on noin 3,5 metrin syvyydellä maan
pinnasta ja koulurakennuksen kohdalla noin 1,5 m:n syvyydellä kellarin lattian tasosta.
Maaperätutkimuksissa kohonneita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia on todettu pohjaveden
esiintymissyvyyksissä, joten on todennäköistä, että paikallisesti öljyhiilivedyt ovat kul
keutuneet pohjaveteen saakka. Leviämistä kauemmas ympäristön ei pohjavesitutki
musten perusteella ole tapahtunut.
Kulkeutumislaskennan lähtökohdat
Havaintoputkista PVPJ-PVP4 mitattujen vesipintojen perusteella mallinnettu pohjave
den pinnan malli, josta ilmenee, että pohjaveden virtaussuunta on koulurakennuksen
alueelta etelä-kaakkoon.
Havaintoputken PVP1 ja PVP4 välinen etäisyys on noin 85 metriä ja tällä matkalla poh
javeden pinta laskee noin 11.12.2015 mitattujen tasojen perusteella 1,13 m. Tällöin
pohjaveden hydraulinen gradientti (J) on 1,13 m/85 m = 0,013. Pohjaveden näennäi
nen virtausnopeus voidaan arvioida Darcyn lain perusteella (Suomen ympäristökeskus
2005):
Q = k*J, jossa
Q = pohjaveden virtausnopeus (mls)
k = vedenjohtavuus (mls)
J = hydraulinen gradientti
Kohteen maaperän vedenjohtavuutta ei ole tutkimuksin määritetty. Maaperätutkimusten
perusteella perusmaa on hiekkamoreenia, jonka vedenjohtavuus on tyypillisesti luok
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kaa 10... jo7 mis (Suomen ympäristökeskus 2012). Olettamalla konservatiivisesti
pohjamaan vedenjohtavuudeksi tässä kohteessa 1 Q.6 m/s saadaan Darcyn lain perus
teella pohjaveden näennäiseksi virtausnopeudeksi:
Q

=

10-6 m/s

*

0,013

=

1,3

*

108 m/s= 0,4 m/a

Pohjaveden virtausnopeus on siten hyvin hidas. Todellinen virtausnopeus voi kuitenkin
olla hieman suurempi riippuen pohjavesivyöhykkeen maa-aineksen tehollisesta huo
koisuudesta, jota ei tässä kohteessa ole mittauksin määritetty. Koska haitta-aineiden
kulkeutumiseen vaikuttaa pelkän pohjaveden virtausnopeuden lisäksi moni muukin te
kijä (mm. maa-aineksen orgaanisen aineksen pitoisuus, haitta-aineen pidättyminen
maa-ainekseen, haitta-aineen hajoaminen, pituus-, poikittais- ja syvyyssuuntainen dis
persio jne.), on pohjavesiriskin arvioinnissa apuna käytetty SoiliRisk3.1laskentaohjelmaa, joka ottaa huomioon useita em. tekijöitä.
SoiliRiski3.1 -laskenta

SoiliRisk-ohjelma on Suomessa Öljyaian Palvelukeskus Oy:n toimeksiannosta laadittu
arviointimalli pienialaisen öljytuoffeilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kohde
kohtaiseen riskinarviointiin. Mallia voidaan käyttää terveys- ja kulkeutumisriskien arvi
ointiin. Ohjelma on Excel-pohjainen, ja sen rungon muodostavat ASTM:n suosittelemat
ns. RBCA-yhtälöt, joita on muunnettu paremmin käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Soili
Risk-mallinnusohjelma on julkaistu vuonna 2007 ja viimeisin päivitys ohjelmaan (Soili
Risk3. 1) on tehty vuonna 2015.
Tässä yhteydessä mallilla tarkasteltiin maaperässä todettujen öljyhiilivetyjen aiheutta
maa riskiä alueen pohjavedelle. Malliin syötettiin alueen maaperä- ja pohjavesiolosuh
teita kuvaavien tietojen lisäksi todettujen hiilivetyjen maksimipitoisuudet; eli näytteen
“Pannuhuone 0-1” fraktiointianalyysissä todetut alifaattisten ja aromaattisten jakeiden
pitoisuudet sekä näytteessä “KP8/2-6,6” todetut BTEX-yhdisteiden pitoisuudet. Ohjel
maila saatiin tällöin laskettua tarkasteltujen hiilivetyjen teoreettinen pitoisuus öljyhiilive
tyjä sisältävän maa-alueen reunalle (TP1) sekä kauempana sijaitsevaan tarkastelupis
teeseen (TP2). Pohjaveden virtaus alueella suuntautuu etelä-kaakkoon, jossa suun
nassa ei lähietäisyydeilä ole pohjaveden ottamoita eikä kaivoja. Näin ollen tarkastelu
pisteeksi valittiin lähinnä juridisin perustein (haitta-aineet eivät saa aiheuttaa naapuri
kiinteistön alueen pilaantumista) kyseisessä suunnassa kiinteistön raja, johon on etäi
syyttä noin 60 m.
SoiliRisk3.1-laskennan olennaiset tulokset on esitetty taulukossa 7.
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Taulukko 7. Laskennalliset hiiivetypitoisuudet pohja vedessä kahdessa eri tarkkallupis
teessä.

Alifaattiset:
>C5-C6
>C6-C8
>C8-C10
>C10-C12
>C12-C16
>C16-C35
Aromaattiset:
>C8-C10
>C10-C12
>C12-C16
>C16-C21
>C21-C35
Summa C5-C40
Summa Cl 0-040
Bentseeni
Etyylibentseeni
Tolueeni
Ksyleeni

TPJ (öljyalueen reunalla)_mgIl

TP2 (tontin rajalla) mgll

0,11
0,049
0,007
0,003
0,0002
0,0000008

0,002
0,0010
0,0002
0,0001
0,00001
0,00000005

1,54
0,29
0,14
0,0002
0,000002
2,13
0,43
0,11
0,04
0,18
0,22

0,033
0,008
0,006
0,00002
0,0000002
0,05
0,01
0,00005
0,007
0,0000005
0,004

SoiliRiski3.1-Iaskennan tulosten tarkastelu

Valtioneuvoston asetus 1040/2006 vesienhoidon järjestämisestä ja sen muutos VNa
341/2009 (asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta) täy
täntöön panee Euroopan unionin direktiivin (2006/118/EY) pohjaveden suojelusta pi
laantumiselta ja huononemiselta. Asetuksen 341/2009 liitteessä 7 on esitetty 43:lle
pohjavettä pilaavalle aineelle ympäristölaatunormit pohjaveden kemiallisen tilan arvi
ointia varten. Asetus koskee ensisijaisesti vedenkäytön kannalta tärkeäksi luokiteltuja
pohjavesialueita, mutta siinä esitettyjä viitearvoja voidaan muillakin alueilla käyttää
pohjaveden laadun perusarviointiin.
Määritettyjä pitoisuuksia voidaan lisäksi verrata erityisesti silloin, kun pohjavettä hyö
dynnetään talousvetenä, STM:n asetuksessa 442/2014 esitettyihin talousveden enim
mäispitoisuuksiin, jollainen tässä tutkimuksessa määritetyistä haitta-aineista on annettu
bentseenille (taulukko 8). Lisäksi näissä tapauksissa voidaan vertailuarvoina käyttää
vanhojen talousvesiasetusten (yli 50 käyttäjätaloutta STM 74/1994; alle 50 käyttäjäta
loutta STM 353/1994) mukaisia öljyhiilivetyjen penimmäispitoisuuksia (50/1 00 pg/l).
Suomalaisten vertailuarvojen puuttuessa voidaan tuloksia verrata myös WHO:n (Gui
delines for Drinking-water Quality, WHO 2011) asettamiin juomaveden haitta
ainepitoisuuksien enimmäisarvoihin (taulukko 8) tai ruotsalaisen SPI:n (Svenska Petro
leum 1 nstitutet) selvityksessä “SPI rekommendation; efterbehandling av förorenade
bensinstationer och dieselanläggningar” esitettyihin riskiperusteisiin enimmäispitoi
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suuksiin (taulukko 8). SPI:n dokumentissa on yleisimmille huoltoasemakohteiden ym
päristössä esiintyville haitta-aineille määritetty pohjaveden viitearvot erikseen juoma- ja
kasteluvedelle, pintavesille ja kosteikoille sekä lisäksi omat viitearvot rakennusten si
säilmaan kulkeutumiseen perustuvan riskin perusteella. Yleisimmin vertailuarvoina käy
tetään dokumentissa esitettyjä juomavesiarvoja.
Taulukko 8. Juomaveden haitta-ainepitoisuuksien viitearvoja sekä VNA 341/2009 mu
kaiset pohja veden ympäristölaatunormit huoltoasema-4akelupistekohteissa pohjave
sissä mahdollisesti eslintvville haitta-aineille.
STM 20142)
mgIl

WHO
2011 mgIl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,001

0,010
0,7
0,3
0,5

Yhdiste

STM 9941)
mg/I

Mineraaliöljyt (C10C40)
Alifaattiset hiilivedyt >C5-C8
Alifaattiset hiilivedyt >C8C10
Alifaattiset hiilivedyt >Cio-C;2
Alifaattiset hiilivedyt >C;2-C16
Alifaattiset hiilivedyt >C16-C35
Aromaattiset hiilivedyt >C8-C10
Aromaattiset hiilivedyt >Cio-C16
Aromaattiset hiilivedyt >C16-C35
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Ksyleenit
MTBE

0,05/0,1

1)
2)
3)
4)
5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPI 2010
mgIl

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,07
0,01
0,002
0,0005
0,04
0,03
0,25
0,02

VNa
34JI2009
mgII
0,05
-

-

-

-

-

-

-

-

0,0005
0,012
0,001
0,010
0,0075

STM 74/1994 (suuret vesilaitokset) ja 353/1994 pienet vesilaitokset)
STM 442/2014
Guidelines for Drinking-water Quality, WHO 2011
SPI rekommendation; efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar
2010, juomaveden viitearvot
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
(341/2009), ympänstölaatunormit on annettu pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin

Laskentatulosten tarkastelu

Taulukossa 9 on esitetty laskennallisten pohjaveden hiilivetypitoisuuksien vertailu poh
javeden viitearvoihin.
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Taulukko 9. Laskennallisten hiiivetypitoisuuksien vertailu taulukon 8 mukaislin viitear
voihin (vlltearvot auttavat pitoisuudet hävitetty; summapitoisuudelle C5-C40 ei ole ase
tettu viltearvoja).

TPI (öljyalueen reunalla)_mg/l
Al ifaattiset:
>C5-C6
>C6-C8
>C8-C10
>C10-C12
>012-016
>01 6-C35
Aromaattiset:
>08-010
>C10-C12
>C12-C16
>C1 6-021
>021-035
Summa Cl 0-040
Bentseeni
Etyylibentseeni
Tolueeni
Ksyleeni

TP2 (tontin rajalla) mglI

0,11
0,049

1,54
0,29
0,14

0,11
0,04
0,18
0,22

0,008
0,006

0,007

Öljyisen maan välittömässä läheisyydessä (tarkastelupiste TP1) pohjaveden laskennal
liset pitoisuudet ylittävät jonkin taulukossa 8 esitetyn viitearvon alifaattien 05-08, aro
maattien 08-016 ja kaikkien BTEX-yhdisteiden osalta. Siirryttäessä tontin rajalle noin
60 m etäisyydelle (TP2) aromaattisten jakeiden 010-016 laskennallinen summapitoi
suus (0,014 mg/l) ylittää SPI:n määrittelemän juomavesiarvon ja etyylibentseenin las
kennallinen pitoisuus VNA:n 341/2009 mukaisen pohjaveden ympäristönlaatunormin.
Etyylibentseenin laskennallinen pitoisuus pisteessä TP2 kuitenkin auttaa selvästi SPI:n
ja WHO:n määrittelemätjuomaveden viitearvot.

TERVEYSRISKIEN ARVIOINTI
Altistumisreitit
Käsitteellisen mallin ja kulkeutumistarkastelun mukaan terveyteen kohdistuvia haittoja
voi aiheutua hiilivetyjen kulkeutuessa sisäilmaan (altistuminen hengitysilman välityksel
lä), hiilivetyjen kulkeutuessa pohjaveden välityksellä talousvesikaivoon (altistuminen
juoma- tai muun käyttöveden välityksellä) tai hiilivetyjen imeytyessä talousvesijohtoon
(altistuminen juoma tai muun käyttöveden välityksellä).
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Koulurakennuksen kellaritila saneerataan rakenteellisin ja teknisin ratkaisuin siten, ettei
hiilivetyjä pääse haitallisessa määrin kulkeutumaan sisäilmaan, eikä altistumista sitä
kautta siten tapahdu.
Talous- ja juomaveden käyttö
Koulun ympäristön lähimmät kaivot sijaitsevat noin 90 metrin etäisyydellä koillisessa ja
noin 200 metrin etäisyydellä länsi-lounaassa. Kaivoista on tutkittu hiilivedyt, eikä ana
lyyseissä ole todettu määritysrajoja ylittäviä pitoisuuksia. Kaivoista on mitattu vesipin
nat samassa yhteydessä, kuin koulualueen pohjavesiputkista ja kaikissa kaivoissa poh
javeden pinta on selvästi korkeammalla, kuin koulukiinteistön alueella. Näin ollen poh
javeden virtaussuunta on kaivoista poispäin, etelä kaakon suuntaan. Kyseisessä suun
nassa kaivoja ei ole ja laskennan perusteella pohjaveden hiilivetypitoisuudet joka ta
pauksessa laskevat juomavesiarvot alittavalle tai niitä sivuavalle tasolle koulukiinteistön
rajalle siirryttäessä. Edellä mainittujen seikkojen perusteella ei ole mahdollista, että
koulurakennuksen alueen maaperässä esiintyvät hiilivedyt kulkeutuisivat kaivojen ve
teen. Kun lisäksi vielä huomioidaan, että kaivot eivät ole talousvesikäytössä, altistumis
ta pohjaveden käytön välityksellä ei tapahdu.
Koululle tuleva vesijohto mahdollisesti kulkee öljyhiilivetyjä sisältävän maakerroksen
läpi. Vesijohtovedestä on otettu näyte, jossa ei ole todettu määritysrajoja ylittäviä öl
jyhiilivetyjen pitoisuuksia, eikä öljyjen kulkeutumista vesijohtoveteen ole siten tois
taiseksi tapahtunut. Öljyhiilivedyt pystyvät kuitenkin diifundoitumaan muovisen vesijoh
tomateriaalin läpi. Öljyhiilivedyt voivat myös pitkän ajan kuluessa vaurioittaa ja hauras
tuifaa vesijohtolinjan rakenteita. Näin ollen, vaikka putkessa onkin vesipaine ja veden
vaihtuvuus kohtalaisen suuresta veden käyttömäärästä johtuen hyvä, ei öljyhiilivetyjen
kulkeutumismahdollisuutta vesijohtoveteen voida täysin pois sulkea. Tällöinkin haitalli
sun terveysvaikutuksiin johtavan altistumisen syntyminen on epätodennäköistä, sillä
veden vaihtuvuudesta johtuen pitoisuus vesijohdossa jäänee pieneksi ja veden käyttö
normaaliin kotitalouskäyttöön verrattuna kuitenkin satunnaisempaa.

EKOLOGISET RISKIT
Käsitteellisen mallin perusteella öljyhiilivetyjä sisältävästä maaperästä ei aiheudu eko
logisia haitta-vaikutuksia, koska maa-aines sijaitsee syvällä maaperässä rakennuksen
ja asfaltoidun piha-alueen alla. Kasvit ja eläimet eivät pääse kosketuksiin haittaaineiden kanssa ja kyseinen maaperän osa ei ole merkittävää tai ainutlaatuista maape
räeliöiden esiintymisaluetta.
Teoriassa altistumista voi tapahtua, mikäli hiilivetyjä kulkeutuu pohjaveden mukana
kauemmas ympäristöön, jossa ne pintavedeksi purkautuessaan voisivat aiheuttaa ve
sieliöstön altistumista. Laskennan perusteella hiilivetyjen pitoisuudet pohjavedessä las
kevat jo koulukiinteistön rajalle siirryttäessä useita kertaluokkia. Tästä pisteestä etäi
syyttä alueelle, jossa pohjavesien arvioidaan purkautuvan pintavedeksi, on edelleen
noin 200 m. Tällä matkalla pitoisuudet alentuvat tasolle, joita ei voida enää analyysein
havaita. Öljyhiilivedyille on määritetty PNFC-arvoksi (Predicted-no-effect-concentration;
suurin pitoisuus, jolla ei haittavaikutuksia) 0,075 mg/l (dispersioituneille öljyhiilivedyille
meren vesieliöille arvioituna; OSPAR 2014), joka taso pohjavedessä alittuu jo tontin
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reunalla. Näin ollen, vaikka alueen pintavesien purkuoja laskee kauempana etelässä
arvokkaita luontoarvoja omaavan Mustonojan luhdan alueelle, ei öljyhiilivetyjen mah
dollisesta kulkeutumisesta aiheudu ekologisia haittavaikutuksia.

EPÄVARM UUSTARKASTELU
Tutkimukset

Kohteessa tehdyillä maaperätutkimuksilla öljyhiilivetyjä sisältävän maa-alueen laajuus
on saatu horisontaalisesti hyvin rajattua. Maaperätutkimuksiin käytetyt menetelmät ovat
yleisesti käytettyjä ja hiilivetyjen analysointiin on käytetty runsaasti monipuolista labora
torioanalytiikkaa, jotka on toteutettu akkreditoidussa laboratoriossa sertifioiduilla mene
telmillä. Jonkin verran epävarmuutta sisältyy öljyhiilivetyjen pystysuuntaiseen levinnei
syyden tulkintaan, sillä kaikilta osin tutkimuspisteissä ei ole saatu otettua luotettavaa
rajaavaa pohjanäytettä. Kairauspisteiden KP5 ja KP7 perusteella hiilivetypitoisuudet
kuitenkin laskevat huomattavasti syvemmälle maaperään siirryttäessä ja käytännössä
pohjavesipinta on öljyjen suhteen tehokas pystysuuntaista leviämistä rajoittava tekijä,
eikä tältä osin epävarmuus ole merkittävä. Runsaan maaperätutkimusaineiston lisäksi
kohteesta on olemassa varsin kattavasti pohjavesitietoa, jonka perusteella on pystytty
määrittämään pohjaveden virtaussuunta sekä todentamaan pohjaveden hyvä laatu.
Tutkimukset voidaan edellä mainituin perustein todeta tehdyn kattavasti ja laadukkaasti
ja niillä on saatu hyvä kuva alueen maaperän ja pohjaveden tilasta.
Riskiarvio

Käsitteellisessä mallissa esitetyt mahdolliset altistumisreitit ja niiden merkittävyys on
arvioitu kokemusperäisesti runsaan tutkimusaineiston, ympäristöolosuhteita koskevan
tiedon sekä muista vastaavista tutkimuskohteista ja kirjallisuudesta saatujen tietojen
perusteella. Olennaisimman tunnistetun leviämisreitin osalta laadullista riskitarkastelua
on täydennetty yleisesti käytössä olevalla mallinnusohjelmalla toteutetulla leviämislas
kennalla. Laskenta sisältää aina epävarmuuksia johtuen mallien ja todellisen tilanteen
eroista sekä parametrien valinnan vaikutuksesta. Valittu laskentamenettely jossain
määrin yksinkertaistaa ympäristön olosuhteita ja haitta-aineiden käyttäytymistä maape
rässä. Koska laskentaan on muun muassa valittu koulun maaperässä todetut haittaaineiden maksimipitoisuudet (eikä keskimääräisiä pitoisuuksia, jotka olisivat huomatta
vasti alhaisemmat) ja koska malli olettaa maaperään imeytyvän vajovesiä (jota tässä
kohteessa ei tapahdu), on laskenta tuottanut konservatiivisia yliarvioita pohjaveteen
muodostuvista pitoisuuksista. Vaikka kaikilta osin laskentaan ei ollut käytettävissä koh
dekohtaista tutkimustietoa (kuten maaperän rakeisuus ja luontainen hiilipitoisuus), voi
daan laskentamallin sisältämän moreenimaan oletusarvojen katsoa riittävällä tarkkuu
della edustavan kohteen perusmaata. Kaiken kaikkiaan laskenta on toteutettu ns. var
man päälle ja riittävällä turvamarginaalilla verrattuna todelliseen tilanteeseen. Arvion
luotettavuutta lisää huomattavasti tutkimusten kattavuus.
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KUN NOSTUSTARVE JA RISKI ENHALLINTA
Yhteenveto riskeistä
Koulurakennuksen kellaritiloissa tehtyjen sisäilmamittausten perusteella on todettu, että
kellarin lattiarakenteen öljyisyys aiheuttaa haittaa kellarikerroksen sisäilman laadulle.
Koska kyseessä ei ole riski, vaan jo todettu vaikutus sisäilman laatuun, se edellyttää
kunnostustoimenpiteitä, eikä kyseistä asiaa ole tarkemmin tarkasteltu tämän riskiarvion
yhteydessä. Toimenpiteiden jälkeen tulee sisäilman laatu varmistaa mittauksin.
Muilta osin esitetyn riskiarvion perusteella ei kohteen maaperään joutuneista öljyhiilive
dyistä ole osoitettavissa merkittävää kulkeutumis- tai altistumisriskiä. Käytännössä ai
noa mahdollinen altistumisreitti muodostuu, mikäli öljyhiilivetyjä pääsee kulkeutumaan
maaperästä koulukiinteistön talousvesilinjaan. Tällöinkin altistumisen määrä jää toden
näköisesti alhaiseksi.
Toimenpidetarve
Koulurakennuksen kellaritilojen osalta öljyisten rakenteiden ja maaperän kunnostus- ja
riskienhallintatarve on olemassa. Kunnostustoimenpiteenä tulee olemaan öljyfaasin
poiston jatkaminen sekä öljyisten lattiarakenteiden ja lattian alapuolisten öljyisten maaainesten poisto. Maa-ainesten poisto ulotetaan sellaiseen syvyyteen, että tilalle saa
daan rakennettua lattian alapuolinen tuuletusputkisto, jolla jatkossa estetään hiilivetyjen
kulkeutuminen sisätiloihin. Näistä toimenpiteistä laaditaan erillinen suunnitelma.
Muilta osin tarvetta akuuteille kunnostus- tai riskienhallintatoimenpiteille ei ole. Ole
massa oleva koulurakennus sekä piha-alueen puhtaat maakerrokset ja asfalttipinnoite
toimivat nykyisellään riittävinä riskienhallintarakenteina, jotka estävät hiilivetyjen leviä
mistä ympäristöön. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti on vähäisenkin altistumismah
dollisuuden poistamiseksi suositeltavaa kaivaa esiin rakennukseen tuleva vesijohtolin
ja, ja varmistua että linja kulkee pilaantumattomassa maaperässä; tai tarvittaessa pois
taa öljyiset maat linjan ympäriltä vähintään 0,5 mm etäisyydeltä.
Lisäksi varmentavana toimenpiteenä esitetään kohteen pohjaveden tilaa seurattavan
kerran vuodessa otettavin näyttein putkista PVP1, PVP3 ja PVP4. Seurantanäytteistä
määritetään öljyhiilivetyjen C5-C40 sekä BTEX-yhdisteiden pitoisuudet.

ESITYS JATKOTOIMENPITEISTÄ
Puhdistaminen
Maaperän kunnostukselle ei ole tarvetta asettaa numeerista pitoisuustavoitetta, koska
asennettavalla tuuletusputkistolla hiilivetyjen kulkeutuminen sisäilmaan saadaan estet
tyä. Järjestelmän toimivuus varmistetaan sisäilmamiifauksin.
Kellaritilojen isompi saneeraus sekä vesijohdon tarkistus on tarkoitus toteuttaa kesän
2017 aikana, jolloin remontti häiritsee mahdollisimman vähän koulutyötä. Saneeraus
työt olisivat tällöin tehtynä 2018 kesäkuuhun mennessä. Öljyfaasin poistamista jatke
taan niin kauan, kuin öljyä poistokaivoihin kertyy. Töitä valvoo öljyvahinkojenjälkihoito
töiden ympäristötekniseen konsultointiin perehtynyt asiantuntija.
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Kellarikerroksen lattiarakenteet uusitaan ilmoituksen liitteenä olevan suunnitelman mu
kaisesti tarvittavilta osin ja lattian alapuoliset maa-ainekset poistetaan siihen syvyyteen,
että tilalle saadaan rakennettua lattian alapuolinen tuuletusjärjestelmä. Samassa yh
teydessä asennetaan öljyfaasin poistamiseen tarkoitetut kaivorakenteet. Faasia poiste
taan säännöllisesti pumppaamalla niin kauan, kuin sitä erillisenä faasina maaperästä
pois saadaan.
Muutoin maaperän kunnostustarvetta on tarkasteltu tarkennetulla riskiarviolla. Ilmoituk
sen liitteenä esitetyn riskiarvion perusteella tarvetta aktiivisille kunnostustoimenpiteille
ei ole, lukuun ottamatta varmentavana toimenpiteenä toteutettavaa kiinteistön vesijoh
don esiin kaivua ja tarvittaessa öljyisten maiden poistoa vesijohdon ympäriltä. Lisäksi
alueen pohjaveden tilaa seurataan säännöllisesti kerran vuodessa otettavin näyttein
putkista PVP1, PVP3 ja PVP4.
Esitetyillä toimenpiteillä öljyvahingosta aiheutuneen maaperän pilaantumisen riskit
saadaan hallintaan. Esitetyillä pohjaveden säännöllisellä tarkkailulla tilanne on seuran
nassa, joka mahdollistaa reagoinnin ja suunnitelmien päivityksen, mikäli jotakin arvioi
dusta poikkeavaa myöhemmin ilmenee.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Rovaniemen kaupungissa ja Lapin ELY
keskuksessa 23.5-22.6.2016 ja kirjeellä niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Uusi Rovaniemi lehdessä 21.5.2016. Ilmoi
tuksesta on pyydetty lausuntoja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelu- ja tervey
densuojeluviranomisilta sekä Lapin aluehallintoviranomaiselta.
Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet

1. Rovaniemen kaupungin terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomainen
Kunnostussuunnitelma on ympäristövalvonnan ja ympäristöterveyden huollon puolesta
hyväksyttävä. Kuitenkin niin, että talousvesijohto olisi hyvä saada pilaantumattomalle
alueelle. Tällä vältyttäisiin talousvesi seurannalta koulurakennuksessa.
Haittojen leviäminen ympäristöön on estettävä kunnostustöiden aikana käsittelyssä ja
toiminnoissa. Vuoden 2017 kunnostustyöt on ajoitettava koulun kesäloman ajaksi, jot
teivät ne häiritsisi tai estäisi koulun toimintaa. Työvaiheiden sitä edellyttäessä on kou
lun läheisyydessä sijaitsevien leikki- ja urheilualueiden käyttöä on rajoitettava tai tarvit
taessa käyttö kiellettävä työvaiheiden aikana.
Kellarin ja alakerran luokan lisääntyneen terveyshaittariskin johdosta terveydensuojelu
viranomainen vaatii, että tilojen käyttörajoitusta jatketaan ainakin lukuvuoden 2017—
2018 loppuun. Tämän jälkeen rajoitusta voidaan tarkastella uudelleen. Lisäksi on aloi
tettava sisäilman, alipaineistuksen ja tiivistysten valvonta seurantamittauksin kesällä
2016 heinäkuussa siten, että ennen koulun aloittamista tulokset on tiedossa. Seuran
tamittauksia on tehtävä kaksi kertaa lukuvuoden aikana syksyllä ja talvella. Vuonna
2017 korjausten jälkeen ensimmäinen seurantamittaus on otettava mahdollisimman
pian korjausten päättymisen jälkeen, ja mittauksia on tehtävä kaksi kertaa lukuvuoden
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aikana syksyllä ja talvella. Tämän jälkeen mittauksia on tehtävä aina tarvittaessa ja ai
na ennen lukuvuosien alkua siten, että tulokset ovat tiedossa ennen koulun alkua.
Naapuritonttien kaivoista on otettava talousvesinäytteet vuosittain alkusyksystä.
2. Lapin aluehallintovirasto
Maaperän pilaantuminen on annetun ilmoituksen mukaan aiheutunut koulurakennuk
sen öljylämmitysjärjestelmän vuodoista. Öljyä on päässyt koulurakennuksen lattiara
kenteisiin ja alapuoliseen maaperään, jonka seurauksena kellarikerroksen sisäilmaan
on vapautunut orgaanisia hiilivetyjä.
Terveydensuojelun näkökulmasta tilojen käytettävyyteen vaikuttaa sisäilman epäpuh
tauspitoisuudet, eli käytännössä VOC-pitoisuudet. Jos ne pystytään pitämään kurissa,
niin tilojen käyttöä voidaan jatkaa tilanteen säännöllisellä seurannalla ja mm. kellaritilo
jen sulkemisella.
Tällaisten tilanteiden hoitaminen aloitetaan hyvin tyypillisesti asentamalla rakennuksen
alle alipaineistus, eli ns. radonimurijärjestelmä, jolla alipaineistetaan alapohja ja este
tään hiilivetyjen pääsy sisäilmaan ja lisäksi tehdään tarvittavat purkutyötja maamasso
jen vaihdot. Maaperän puhdistusta voidaan tehdä muutamilla tavoilla, joko vaihtamalla
kaikki saastuneet massat, joka tarkoittaa rakennuksen purkamista tai in-situna, eli käy
tännössä ilmastamalla saastunutta maaperää. Tällöin alapohjan maaperää tuuletetaan
siihen asti, kunnes haihtuvat yhdisteet ovat haihtuneet pois.
Lausuntopyynnössä olleiden asiakirjojen mukaan kellarikerroksen rakenteita uusitaan
tarviifavilta osin ja lattian alapuoliset maa-ainekset poistetaan siihen syvyyteen, että ti
lalle saadaan rakennettua lattian alapuolinen tuuletusjärjestelmä. Samassa yhteydessä
asennetaan öljyfaasin poistamiseen tarkoitetut kaivorakenteet. Järjestelmän toimivuutta
varmistetaan sisäilmamittauksin ja pohjaveden tilan seurannalla säännöllisesti kerran
vuodessa otettavin näyttein.
Lapin aluehallintovirasto katsoo, että ilmoituksessa esitetyt toimenpiteet ovat riittäviä öl
jyvuodosta aiheutuneen haitan poistamiseksi. Toimenpiteiden toimivuutta tulee kuiten
kin seurata tarvittavilla sisäilmamittauksilla ja näytteillä pohjavedestä. Näiden tulokset
tulee toimittaa paikalliselle terveydensuojeluviranomaiselle (Rovakaaren ympäristöter
veydenhuolto).
3. Alakorkalon kyläyhdistys ry
Alakorkalon kyläläiset ovat huolissaan maaperän saastumisesta ja öljyn mahdollisesta
leviämisestä pohjaveteen tai Kemijokeen. Olemme sitä mieltä, että maaperän puhdis
tammen tulisi aloittaa pian, jotta suuremmilta vahingoilta vältyttäisiin.
Hakijan kuuleminen ja vastine

Lapin ELY-keskus ei ole pyytänyt hakijalta vastineen antamista lausuntojen ja muistu
tusten johdosta.
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LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös

Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maan osittais
ta puhdistamista Rovaniemellä ositteessa Niskanperäntie 18 sijaitsevalla kiinteistöllä
RN:o 698-401-1 8-207 ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

Koulurakennuksen ulkopuolelta on puhdistettava pilaantuneet maa-ainekset, joi
den haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aiemmat ohjearvot
hiilivetyjakeiden osalta. Alempi ohjearvo bensiinijakeille C5-C10 on 100 mglkg,
keskitisleille >Cio-C21 300 mglkg, raskaille öljyjakeille >C21-C40 600 mglkg,
bentseenille 0,2 mglkg, tolueenille 5 mglkg, etyylibentseenille JO mglkg ja
ksyleeneille 10 mg/kg. Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki
maamassat, joissa pitoisuudet ylittävät aiemmat ohjearvot saadaan poistettua.
Koulurakennuksen rakenteista ja alapuolisesta maaperästä tulee puhdistaa pi
laantuneet ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maa
perän pilaantuneisuuden puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) kynnysarvot hiilivetyjakeiden osalta. Kynnysarvo on öljyjakeille
>Cio-C40 300 mglkg ja bentseenille 0,02 mg!kg. Kunnostustyöt on ulotettava
niin laajalle kuin se on rakennusteknisesti mahdollista. Rakennuksen sisäilman
laatu hiilivetyjakeiden osalta tulee täyttää sille asetetut vaatimukset. Sisäilman
laatu tulee varmentaa tarvittavin mittauksin. Alueen pohjaveden haitta
ainepitoisuudet tulee selvittää ja arvioitava puhdistustarve.
Kohteen kunnostamisessa tulee käyttää yleisesti olevaa hyväksyttävää puhdis
tusmenetelmää. Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY
keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maape
rän kunnostustyöt on saatettava loppuun 31.12.2017 mennessä. Kunnostusta tu
lee kuitenkin jatkaa siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnos
tuksen toiminnanharjoittajan esityksestä loppuun saatetuksi.
Pilaantuneen maa-alueen kaivannot on aidattava. Lisäksi kunnostusalue on va
rustettava pilaantuneen maaperän kunnostuksesta kertovin kyltein.
2.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa
kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon sekä käsittelyyn. Kaikkien
puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden sijoituspaikka on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäris
tönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen
kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaan
tumisen vaaraa. Kuljeteifaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee kuljetuska
luston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitallisia aineita
ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana. Pilaan
tuneen maan haltijan velvollisuus on laatia siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaan
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tuneita maita siirrettäessä on kuljetusten mukana jätelain (646/2011) 121 §:n mu
kainen siirtoasiakirja.
3.

Pilaantuneita maamassoja voidaan pakottavasta syystä välivarastoida kiinteistöl
lä tiiviillä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on peitettävä huuh
toutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

4.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, on se
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
tukseen soveltuvalla laitteistolla. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään,
on veden viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitok
selta ja noudatellava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen otettu
pilaantuneita aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristön
suojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty
kyseisen jätteen käsittely.

5.

Rakenteista ja kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen
rajapinnasta on otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 10 täs
mennetyllä tavalla ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostusta
voitteen ylittäviä pitoisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite
saavutetaan. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin
puhtaustasoihin, on esitettävä rakenteisiin ja maahan jääneen pilaantuneen alu
een sijainti kartalla/piirustuksissa sekä esitettävä arvio maaperään/rakenteisiin
jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä ja
puhdistustarpeesta.

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta

6.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys pi
laantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoiteifava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvo
jan tulee laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystie
dot, työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää
kunnostustyön aikana.

Määräys melu torjunnasta

7.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä koh
teissa kello 07.00 ja 22.00 välisenä aikana A-painotetun ekvivalenttimelutason
(Laeq) arvoa 55 dB (A) eikä kello 22.00 ja 07.00 välisenä aikana A-painotetun
ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 50 dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on
aihetta epäillä toiminnasta syntyvän meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvolli
nen ryhtymään haitan johdosta tarvittaviin mittauksiin ja selvityksiin sekä melun
vähentämistoimiin.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista

8.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviran
omaiselle. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshait
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taa, on tapauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanhar
joittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torju
miseksi.
Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja raportoinnista
9.

Kunnostustyön aikana tulee pitää työmaapöytäkirjaa, johon kirjataan tehdyt toi
menpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Pöytäkirjat on
säilytettävä vähintään kolmen (3) vuoden ajan ja ne on pyynnöstä esitettävä La
pin ELY-keskukselle tai Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisel
le.

10.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä lupamääräyk
sessä 1 esitetyt raja-arvot. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun labora
torioanalyyseillä varmistetut tarkkailutulokset auttavat rakenteissa, kaikilta kai
vannon reunoilta ja sen pohjalta sekä määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Raken
teita ja kaivantoja ei saa peittää ennen kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulosten
perusteella on todettu rakenteiden ja maaperän pilaantumattomuus ja Lapin ELY
keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on varat
tu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

11.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä kunnostuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnan
harjoittajan esitettävä selvitys kunnostettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistus
tarpeesta.

12.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rovanie
men kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukau
den kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
O

O

O
O

O

yhteenveto työmaapöytäkirjasta,
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 alueelta poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsittelystä
ja sijoituspaikasta ja
tarvittaessa määräyksessä 5 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 11 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

Päätöksen perustelut
Lapin ELY-keskus katsoo, että pilaantuneen maaperän puhdistaminen tässä päätök
sessä annettuja määräyksiä noudattaen täyttää ympäristönsuojelulaissa pilaantuneen
maaperän puhdistamiselle asetetut vaatimukset eikä kunnostustyöstä tai kiinteistön
maaperästä aiheudu jatkossa terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.
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ELY-keskus on päätöstä tehtäessä erityisesti ottanut huomioon kiinteistön herkän käyt
tötarkoituksen, pilaantuman laajuuden ja vapaan öljyn määrän maaperässä sekä koulurakennuksen seinä- ja lattiarakenteiden pilaantumisen. Tässä tapauksessa maaperään
ja koulurakennuksen rakenteisiin ei voida jättää riskinarviossa esitettyjä pilaantumia
esitetyissä laajuuksissa. Ennakolta arvioiden kohteen pilaantuneen alueen laajuus ja
maaperän pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan
yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää ja toiminnasta ei aiheu
du ympäristön muuta pilaantumista.
Määräysten perustelut

Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisek
si. Kunnostustavoitteeksi on määrätty koulurakennuksen ulkopuolella valtioneuvoston
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) aIemmat ohjearvot sekä koulurakennuksen sisälle/alapuolelle kynnysarvot
hiilivetyjakeille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään huomi
oon kiinteistön herkän käyttötarkoituksen, pohjaveden läheisyyden sekä lähialueen
asuin rakentamisen. Sisäilman laadun mittauksilla varmistetaan, ettei oppilaiden ja
työntekijöiden terveydelle aiheudu haittaa tai vaaraa.
Kynnysarvojen alittuessa maa-ainesjätteen sisältämät haitta-ainepitoisuudet eivät ai
heuta rajoituksia maa-aineksen hyötykäytölle. Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti
käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta aiheudu ympä
ristön muuta pilaantumista. Kunnostustyölle on asetettu määräaika, että työt saatetaan
loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimi
tetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloitta
mista.
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ui
kopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 1).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toi
mittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
laisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (mää
räykset 2-3).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen kunnosteifavien 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 4).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
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Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mah
doflisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 5).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 6).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa
miseksi. Annetut melutason ohjearvot ovat valtioneuvoston melutason ohjearvojen
(993/1992) mukaiset (määräys 7).
limoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden anta
miseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annet
tu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 8).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnos
tuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan, et
tä kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin kent
tämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi kai
vantojen 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 se
kä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 9-12).

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN
Lausunnonantajien ja muistutuksen tekijän vaatimukset on otettu huomioon lupamää
räyksissä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla.
Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
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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 1 1 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtion maksuperustelaki (150/1992)8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elin
keinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna
2016 (1731/201 5).
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 815 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2016 (1731/201 5) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 33 tuntia eli maksu on yhteensä 1 815 €.
(Koodaus: toiminta 3802301352, suorite 3800114202, tyks 3800251402, nimike 3944)

LASKUN LÄHETTÄMINEN
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää myöhemmin teille tätä
päätöstä koskevan laskun.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päatös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Lapin aluehallintovirasto
Alakorkalon kyläyhdistys ry
Suomen ympäristökeskus
TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen maaperän tilan tie
tojärjestel mään.

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

27
MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö

Eira Luokkanen

Ympäristöinsinööri

Vesa-Matti Määttä

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta

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

28
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, va
punpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen läheifämises
tä, ellei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi saapumispäivänä. Postitse
saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus. Milloin kysees
sä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tie
doksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Vastaanottajalle tai tämän edustajalle henkilökoh
taisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu tiedoksisaantitodis
tus.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toi
mittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta
riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään valitusajan päät
tymispäivänä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskitjelmässä 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 postiosoiteja puhelinnumero, joihin asi
aa koskevat ilmoitukset valiifajalle 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 allekirjoitellava 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 viran
omaiselle.
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 (1455/20 15) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
PL 204, 65101 VAASA
postiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
käyntiosoite:
aukioloaika:
8.00 16.15
029 56 42611
puhelin:
029 56 42760
telekopio:
vaasa.haooikeus.fl
sähköposti:
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
-
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