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TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristänsuojelulain 78 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alu
eella tai pilaantuneen maaperän poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi
voidaan laissa mainituilla ehdoilla ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa ilmoituk
sen ja tekee sen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan jär
jestämisestä ja valvonnasta.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 27.9.2013
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tai sitä edeltävät toimival
taiset viranomaiset eivät ole tehneet ympäristänsuojelulaissa tai sitä aiemmassa lainsäädännössä mainittuja päätöksiä, joka olisivat koskeneet ilmoituksessa mainittujen
alueiden maaperän puhdistamista.
PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksen liitteenä ovat seuraavat maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista
koskevat asiakirjat:
Golder Associates Oy. 14.12.2012. YIT Rakennus Oy. Kaarina Empon alue. Ympäris
töarviointi.
Golder Associates Oy. 24.9.2013. YIT Rakennus Oy. Kaarina Empon alue. Maaperän
kunnostuksen yleissuunnitelma.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS. YMPÄRISTÖ- J ALUONNONVARAT, PL 523,
20101 TURKU
kirjaamo.varsinais-suomi @ ey-keskusti
wwweIykeskusfi/varsi nais-suom
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Ilmoituksen ja edellä mainittujen asiakirjojen mukaan puhdistettavan alueen käyttöä,
maaperän haitta-ainepitoisuuksia, puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän puhdistamista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:
Puhdistettavan alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Puhdistaminen koskee aluetta, jolla on sijainnut turkistarha. Toiminta on alkanut to
dennäköisesti ennen 1970 -lukua, ja se on päättynyt 1980 -luvulla. Kaikki turkistarha
tuotantoon kuuluneet rakenteet ja rakennukset on purettu 1 980 -luvulla ja purkujäte
pääosin poistettu kohteesta. Alueella ei todennäköisesti ole ollut merkittävää turkis
nahkojen käsittelyä. Nahat on toimitettu muualle jalostettavaksi. Rakennuksissa on
mahdollisesti ollut öljylämmitys.
Ilmoituksen mukainen maaperän puhdistaminen koskee alueita, jotka asemakaavas
sa on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP •asemakaavamerkintä) ja luon
nonsuojelualueeksi (SL •asemakaavamerkintä). SL•asemakaavamerkifltä koskee
Joupinrotko —nimistä aluetta, joka makaavamääräyk5en mukaan on tarkoitettu
suojeltavaksi uonnonsuojelulain nojalla.
Puhdistettavat kiinteistöt rajoittuvat katu- ja puistoalueisiin. Lähimmät asuinkäytössä
olevat kiinteistöt sijaitsevat Joupintien varressa noin 20 m etäisyydellä puhdistettavas
ta alueesta.
PilaantumiSen aiheuttanut toiminta
Puhdistaminen koskee alueita, joilla on harjoitettu turkistarhausta. Muusta alueen
maaperää mahdollisesti pilaavasta toiminnasta ei ilmoittajalla ole tietoa.
Maaperä

Puhdistettavan alueen pintamaa on 22.1 1 .201 2 tehdyn maaperätutkimuksen mukaan
multaa, jonka alla on savea. Tutkimuksen yhteydessä ei tehty havaintoja savimaaker
roksen paksuudesta tai kallion pinnasta.
Koekuopan KK1 alueella maaperässä havaittiin runsaasti sekalaista jätetäyttöä (tyhjiä
öljytynnyreitä, metalliromua, tiiliä ja muoviputkia). Jätetäytön pinta-alaksi arvioidaan
noin 450 m
.
2

Pohja- ja pintavedet
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Kuusis
to, nro 0220201) sijaitsee noin 1 km etäisyydellä puhdistettavasta alueesta.
Pohjaveden muodostuminen arvioidaan vähäiseksi johtuen alueella todetuista savi
kerroksista. Tutkimuksen yhteydessä koekuopissa ei todettu yhtenäistä vesikerrosta.
Puhdistettavan alueen läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt on liitetty kunnalliseen ve
sijohtoverkkoon.
Alueen läpi kulkee oja, josta pintavedet kulkeutuvat Kuusistonsalmi -nimiselle merialueelle. Sadevedet kulkeutuvat ojaan tai imeytyvät suoraan maaperään.
Maaperän haittaainepitoiSuudet ja pilaantuneen maan määrä
Tutkituille alueille tehtiin 22.1 1 .201 2 yhteensä 9 koekuoppaa, joista otettiin 22 maanäytettä. Näytteistä analysoitiin laboratoriossa mm metallien, öljyhiilivetyjen, haihtu
.

3/12

ylen yhdisteiden ja PAH yhdisteidefl pitoisuudet. Lisäksi kokOflaiStYPPiPitoisUUS mää
ritettiin neljästä humUSmaafläYttesi luokitelluSta pintamaafläYtteest2
Sinkin kokoflaSP1t01Suudet (51 3 ngIkg ja 1 820 mglkg) ylitfivät kahdessa näytteessä
valtioneuvoston asetuksessa (21 4/2007) mainitun alemman (250 mg/kg) ja myös
ylemmän ohjearVOfl (400 mglkg). Näytteet oli otettu koekuoPista, joissa todettiin erilaista jätetäyttöä.
Muut Iaboratoriossa anatysoidut haittaaiflePit015t alittuivat asetuksessa mainitut
aiemmat ohjearVot.
0
styppipi0
toisuudet anaiysoiduissa aanäytteis5ä eivät poi
Raportin mukaan flj
kenneet merkittävästi maaperän yleisistä typpipitoi5uuk5ist
TäydefltäVäfl tutkimuksen yhteydessä 1 1 .7.201 3 tehtiin asemakaaVassa iuoflfloflSuo
jeiuaiueeksi osoitetuile kiinteistöile kaksi koekuoPPaa (KK1 0 ja KK1 1). Koekuopista
otetuissa näytteissä (2 näytettä) todettiin sinkin kokonai5Pit0i5uuk5 jota ylittävät
asetuksen ylemmät ohjearvot. Koekuopasta KK1 0 otetun näytteen sinkin kokoflaispi
toisuus (14 200 mg/kg) ylitti vaarallisen jätteen raja-arvon. KoekuoPPa oli tehty alueel
la, jonka pintamaassa oli noin metrin paksuinen kerros metallijätettä.
lisäksi maanäytteiden metaiiipit0i5uuk5 ja haihtuvien yhdis
teiden pitoisuuksia seurattiin kenttämittau5menetm avulla.

Maaperän puhdiStUStarP” arviointi
Raportissa esitetyn alustavan pilaantuflei5uusarviot mukaan koekuoPpien KK4 ja
KK6 maaperä on luokiteltava pilaantuneeksi. Maaperä on pilaantuflut koska asuin
käyttöön suunnitellun alueen maaperän sinkin kokonaisPitoisuus ylitti asetukSessa
mainitun alemman ohjearvon. Myös alueen maaperä- ja pohjaveSiolosuhteet ja sinkin
kokonaiSpitoisuus aiheuttavat sen, että maaperä on luokiteltava piiaantuneeksL
Pilaantuneen maan määrää ei voida raportin mukaan arvioida luotettavasti. Todelli
nen pilaantuneen maan määrä selviää mahdollisten puhdiStu5töid yhteydessä.
Kunnostuksen yleissuunnitelmassa esitetyn arvion mukaan tutkittujen kolmen kiinteis
tön alueella arvioidaan olevan pilaantunutta maat yhteensä 700 m
ktr (1260 t).
3
Raportin mukaan flnusjätteiden poistamiseen tulee myös varautua. akennusjät
teiden ja muun jätteen sittelytarpee5ta tulee sopia Kaarinan kaupungin ympäristöfl
suojelut0imi5t0I kanssa maaperän kunno5tustöide yhteydessä.

Maaperän puhdistustavOitteet ja periaatteet
Kunnostuksen yleissuunflitelm mukaan kohteen maaperän puhdistustavoitteeksi
esitetään sinkin kokonaisPitoisuutta 250 mg/kg, joka noudattaa asetuksen aIempaa
ohjearvoa. kiinteistöjen 202-7-7301 -1 ja 202-7-73021 maaperän puhdistuStarve liit
flfln5uojelualueen jonka kiinteiS
tyy maankäytön muutoksen. 0
tötunnus on 202439-1 -95, maaperä puhdistetaan samassa yhteydessä.
Mikäli puhdistustyön yhteydessä tulee esille haitta-aineita, joita ei todettu maaperätut
kimuksen yhteydeS5ä esitetään em haitta-aineille puhtauStavoitteeksi myös asetuk
sen alempia ohjearvoja.
.

puhtaustavoitteet ylittäviä haittaainePit0i5u( arvioidaan mah
Mikäli alueella
5
dollisten jatkotoimeflPite1’ tarve riskinarvi0iflni perusteella.

4/12

aaperä puhdStetaan maSsaflVat0tYofl avulla. phdjStUStYÖ aloitetaan ennakkotut
kmukSeSSa piaantuneeksi todetuita aueeita a kaivutYötä atketaafl kunnes asetetut
tavoitepitojdet saavutetaan.
KunnO5tu5menet
täydefltäm5e5ta sovitaan
eIm mahdollisesta vaihtumisesta ta
Varsnai5Su0men ELY keskuk5en kanssa ennen tomenP1tein aIottam15ta.
Kintei5töiIIä (7300, 7304 a 7305) olevat jätteet (rautarOmu betonIäte) poistetaan
maaperän kunno5tu5haneen yhteydessä.

Maa.aiflesten luokittetu ja käsittelY
Pilaantunut maa-aines, jossa haittaainePjt0i5uet ylittävät kunnostustavoitteet (vai
tioneuvoston asetuksen 21 4/2007 aiemmat ohearv0t) toimitetaan haittaaineiden pi
toisuuksien perusteella käsiteltäväksi laitokseile, jolla on lupa ottaa vastaan ko. ätet
tä.
Maat, joissa haittaainePitoisuudet auttavat asetuksen aiemmat ohearv0t, toimitetaan
maankaat0Paika tai kaat0paikae, jolla on ympäristöluPa ko. maiden vastaanot
toon. Tällaiset maat voidaan myös toimittaa muualle kuin maankaat0Paa tai kaa
topaikalle. Maiden siloittamisesta laaditaan tässä tapauksessa suunnitelma, ioka toimitetaan Kaarinan kaupungin ympäristön5u01et0imi5t0on ja kohdekunnan ympäris
töviranomaiseUe hyväk5Yttäve5i.
Maita, joissa haittaaineiden aiemmat ohjearvot alittuvat voidaan käyttää hyödyksi
kohteen alueella täytemaina mikäli ne ovat siihen rakennusteksesti soveltuvia.
Maat, loissa haittaaineiden pitoisuudet auttavat asetuksen kynnysarvot voidaan tar
vittaessa hyödyntää myös muulla
Kaivattu maa-aines seulotaan paikanPääUä seulontaan varattavalla alueella, mikäli se
sisältää jätelakeita tai mikäli maita voidaan käyttää kaivant0en täytemaina. Jätelakei
den seulonta voidaan vaihtoehtoisesti tehdä myös maiden vastaanottoPjsteessä.
eulontapaikka a •menetelmä ratkaistaan kunnostuksen yhteydessä.
Poistettavat maat pyritään kaivamaan a lastaamaan ilman välivara5t0tia tontilla.
Maita voidaan joutua välivarastoimaan tontilla kaivu- la kuletu5tek5i5tä syistä lohtu
en. Välivarastoidut pilaantuneet maat ja vaaralliseksi lätteeksi luokitellut maat peite
tään.
poistettavien maiden vastaanottoon liittyvistä yksityiskohdista sovitaan lätteet vastaan0ttava laitoksen kanssa ennen kuletuk5en aloittamista. Maita kuletettae55a
kuormat peitetään.

KunflOstUstYO” ohjaus
Maaperän haittaainePitojsuudet tarkastaa ympäristöteken valvoja, jolla on riittävä
asiantuntemus la kokemus puhdistustyön ohjauksesta. Valvola on kohteessa aina
kun pilaantuneit maita kaivetaan.

poistettavien maiden haittaaiflePit0
i55 seuranta
Pilaantuneelta alueelta poistettavien maiden haittaainePitoisuuksia seurataan kaivun
edetessä yleisesti hyväk5ytyä kenttätesteä. Maat ohjataan käsittelWn kenttätesti
itdn suuruista poistettavaa maa3
tulosten perusteella. Jokaista noin 20
50 m
-
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aineserää kohti kootaan yksi näyte, jonka raskasmetallipitoisuudet määritetään pai
kanpäällä kenttätestin (lnnov-X XRF —analysaattori) avulla.
Maiden kaatopaikkakelpoisuus selvitetään tarvittaessa, ennen kuin maita toimitetaan
vastaanottopisteisiin.
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen
Massanvaihtokaivantojen pohjan ja seinämien haitta-aineiden pitoisuudet arvioidaan
aluksi kenttätestien perusteella. Puhdistustyön lopputulos todetaan kaivantojen poh
jasta ja seinämistä koottujen jäännöspitoisuusnäytteiden avulla. Jokaista noin 100
:n suuruista puhdistettua aluetta kohti kootaan yksi kokoomanäyte. Lisäksi vähin2
m
tään joka kolmannen kenttämittausmenetelmän avulla analysoidun näytteen haittaainepitoisuudet tarkastetaan laboratorioanalyysien avulla.
Laboratorioon toimitetuista näytteistä määritetään niiden raskasmetallipitoisuudet (ai
nakin sinkki). Myös muut haitta-ainepitoisuudet määritetään laboratoriossa, mikäli ai
neita todetaan esim. kenttämittausmenetelmien tai kaivutyön aikana tehtävien havain
tojen perusteella.
Mahdollinen eristysrakenne
Mikäli raskasmetalleilla pilaantunut alue ulottuu kunnostettavien kiinteistöjen ulkopuo
lelle tai alueille, joita ei voida kaivamalla puhdistaa, varaudutaan siihen, että pilaantu
neet maat eristetään puhtaista täyttömaista suodatinkankaalla. Suodatinkankaan tar
koituksena on estää haitta-aineiden kulkeutumisen puhtaille alueille. Oljyhiilivedyillä
pilaantuneet maat eristetään puhtaista H DPE -m uovikalvolla tai bentoniittimatolla.
Varsinais-Suomen —ELY —keskukseen ollaan yhteydessä ennen erottavan rakenteen
asentam ista.
Kunnostuksen aikaisten ympäristöhaittojen ehkäisy
Työmaa-alue ja kaivanto aidataan tai merkitään niin, että ulkopuolisten pääsy kunnos
tettavalla alueelle estetään. Pilaantuneen maan kaivutyömaalla työskentelevien työsuojelusta vastaa työsuojelusta vastaava henkilö.
Kaivantoihin kertyvän veden poistamisesta viemäriin sovitaan Kaarinan kaupungin
vesi- ja viemärilaitoksen kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Vesi, jossa on mer
kittäviä määriä haitta-pitoisuuksia, poistetaan loka-autolla.
Varautumi nen odottamattomiin tilanteisiin
Varsinais-Suomen ELY —keskukselle ja kiinteistön omistajille ilmoitetaan, mikäli maaperän pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan kunnostettavien kiinteistöjen ulkopuolelle.
Ympäristöviranomaisille ilmoitetaan viipymättä, mikäli työn aikana ilmenee jotakin
muuta maaperän pilaantuneisuuden tai puhdistustoimenpiteiden kannalta yllättävää.
Kirjanpito ja toi menpideraportti
Haitta-aineilla pilaantuneita maita sisältävistä kuormista laaditaan siirtoasiakirjat, jotka
toimitetaan kuormien mukana maiden vastaanottajalle.
Kunnostustyön aikana pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään mm. tiedot kaivetuista
maista, kenttämittaustulokset ja maiden sijoitus- ja käsittelypaikat.
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Puhdistustyöstä laaditaan raportti, jossa esitetään edellä mainittujen lisäksi arvio
puhdistustyön tavoitteiden toteutumisesta. Raportti toimitetaan Varsinais-Suomen
ELY —keskukselle ja Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle kolmen kuukauden kuluessa kunnostustöiden päätymisestä.
Mikäli maaperään jää puhdistustöiden päätyttyä pilaantunutta maata laaditaan tarvit
taessa erillinen jatkotoimenpidesuunnitelma Varsinais-Suomen ELY —keskukselle.
Tiedotus
Puhdistustyön aloituksesta ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY -keskukselle ja Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle ennen töiden aloitusta. Kunnostettava
alue merkitään työn ajaksi pilaantuneen maaperän kunnostustyöstä kertovin kyltein.
Puhdistustyön aikataulu
Kunnostustyö on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus aloittaa vuoden 201 3 ai
kana. Kunnostustyön kestoksi arvioidaan noin 2 viikkoa.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 2.10.2013 ilmoittanut Kaarinan kaupungin ympä
ristönsuojeluviranomaiselle maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta ja varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto.
Kaarinan kaupungin ympäristöpäällikön 23.10.2013 saapuneen viranhaltija lausunnon
mukaan ennen maan pinnan rikkomista ja kaivutöiden aloittamista tulee peltoalueen
luoteiskulmasta lähtevään ojaan rakentaa sellainen pohjapato tai vastaava, joka es
tää saven sekaisten lietteiden pääsyn Juopinkrotin pohjalla virtaavaan ojaan. Tällä
estetään luonnontilaisen ojan liettyminen ja vähennetään mahdollisia haittoja ojan
varren sienestölle, sammaleille ja kasvillisuudelle mm. harvinaiselle myytikkä nimiselle sienelle (Mythicomyces corneipes). Lajista tunnetaan vain muutama kasvupaik
ka koko Euroopasta.
—

Pilaantuneen maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee alueelta puhdistaa pois myös
peltoalueen luoteisosassa oleva vanha kaatopaikka. Kaatopaikkaa on käytetty sekä
tarhaustoiminnan yhteydessä, että toiminnan loputtua ilmeisesti 1 980-1 990 -lukujen
taitteessa tarhaeläinten häkkien kaatopaikkana. Paikka tulee puhdistaa luonnontilai
seen maanpinnan tasoon asti.
Muilta osin alueen puhdistustyöt voidaan aloittaa hyväksyttyjen suunnitelmien mukai
sesti.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut YIT Rakennus Oy:n 27.9.2013 vireille
tulleen ilmoituksen. ELY -keskus hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistamista
koskevat menettelyt, kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan
on huolehdittava siitä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:
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Maaperän puhtausarvot
1)

Maaperän puhdistustöitä on jatkettava ilmoituksessa mainituilla kiinteistäillä, kunnes
maaperään jäävän sinkin kokonaispitoisuudet eivät yhtä ilmoituksessa mainittua pitoi
suusarvoa (250 mg/kg). Maaperän puhtausarvot katsotaan riittäväksi, kun määräyk
sessä 3 mainittujen jäännöspitoisuusnäytteiden Iaboratorioanalyysituloksista on vä
hennetty käytetyn analyysimenetelmän määritystarkkuus. Jäännöspitoisuusnäytteiden
haitta-ainepitoisuudet on esitettävä puhdistustyön loppuraportissa mglkg -arvoina kui
va-ainetta kohti (YSL 78 §).

2)

Mikäli puhdistustyön aikana käy ilmi, ettei kiinteistöjen maaperää saada kaivutöiden
avulla puhdistettua esim. alueella olevien johtojen, rakennusten tai rakenteiden joh
dosta, määräyksessä 1 mukaisesti, on puhdistustyötä jatkettava myöhemmin tai
maaperän puhdistustarve arvioitava kokonaan uudelleen (YSL 78 §).

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
3)

Puhdistustyön lopputulos on todettava laboratoriossa analysoitavien jäännöspitoi
suusnäytteiden avulla. Jäännöspitoisuusnäytteitä on otettava niin, että jokaista noin
100 m
:n suuruista kaivualuetta kohti kootaan yksi jäännöspitoisuusnäyte. Jäännöspi
2
toisuusnäyte saa olla enintään viidestä osanäytteestä koottu näyte. Jäännöspitoi
suusnäytteen on edustettava mahdollisimman hyvin alueella jäävän maaperän laatua
ja kerroksellisuutta.
Maaperän puhdistamiseksi tehtävien kaivantojen pinta-alasta huolimatta on jokaises
ta kaivannosta otettava ainakin viisi laboratorioon toimitettavaa jäännöspitoisuusnäy
tettä.
Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin mää
räyksessä 1 puhtausarvoiksi asetetun haitta-aineen kokonaispitoisuudet. Aineiden
mittaustarkkuuden on oltava sellainen, että tuloksia voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin . Jäännöspitoisuuksien toteam iseen käytetyt analyysitodistukset on liitet
tävä kunnostustyön loppuraporttiin (YSL 78 §).
Maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely

4)

Maaperän puhdistam iseksi kiinteistöltä poistettavat haitta-ainepitoiset maaainesjätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on ympäristönsuojelulain
tarkoittama lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. Muualle toimitettavan maaainesjätteen luokittelussa on noudatettava vastaanottavan laitoksen ympäristölupa
päätöstä ja laitoksen antamia ohjeita (JL 31 §).

5)

Ennen puhdistustyön aloitusta on selvitettävä, minne alueelta poistettavat maaainesjätteet voidaan luvallisesti toimittaa käsiteltäväksi. Asian selvittämiseksi on olta
va yhteydessä jätteiden vastaanottoon suunnitellun laitoksen hoitajaan. Määräykses
sä 9 mainitussa aloitusilmoituksessa on oltava tiedot maa-ainesjätteiden vastaanot
toon tarkoitetuista laitoksista (laitoksen nimi, lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt viranomainen) (JL 13 §).

6)

Pilaantuneeksi luokitellun maa-ainesjätteen kuljetuksista on tehtävä kuormakohtaiset
siirtoasiakirjat, joista on käytävä selville kuljetettavan maajätteen määrä, haitta-aineet
ja niiden pitoisuudet, jätteen alkuperä, jätteenhaltijan, kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan yhteystiedot. Siirtoasiakirjasta on käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan
laitoksella, jolla on lupa käsitellä ko. jätettä. Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun maaainesjätteen kuljetuksista on tehtävä siirtoasiakirjat siten kuin valtioneuvoston päätök
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sessä (659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pak
kaamisesta ja merkitsemisestä säädetään. Pilaantuneiden maiden siirtoasiakirjat on
tarvittaessa esitettävä ELY -keskukselle (JL 121 §).
Muut määräykset
7)

Maaperän puhdistustyöstä vastuussa olevan on huolehdittava siitä, ettei ilmoitukses
sa mainituista toimenpiteistä aiheudu pintavesien mukana saven sekaisen lietteiden
pääsyä Kuusiston salmeen laskevan Juopinkrotti eli Juopinrotko -nimisen alueen poh
jalla virtaavaan ojaan. llmoituksessa mainitun alueen luoteiskulmasta lähtevään ojaan
on tästä syystä rakennettava pohjapato, tai huolehdittava jollain muulla rakenteella
siitä, ettei edellä mainittua pääse tapahtumaan (YSL 78 §).

8)

Pilaantuneeksi luokiteltujen maiden seulonta, jonka tarkoituksena on erotella muut jät
teen maa-aineksesta, on toteutettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa puhdistettavaksi ilmoitettujen kiinteistöjen naapurikiinteistöillä (JL 1 3 §).

9)

Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Kaa
rinan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä puhdistettavien kiinteistöjen
naapurissa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen haltijoille.
Aloitusilmoituksessa on oltava ainakin maiden käsittelylaitoksia koskevat tiedot ja
puhdistustyön ohjauksesta vastaavan henkilön yhteystiedot. Puhdistustyön aikana
m uuttuvista tiedoista tai kunnostustyön aikana esille tulevista poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Kaarinan kaupungin ympäristönsuojeluvi
ranomaiselle (YSA 27 §).
Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on voimassa oleva ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus, tai hyvä koke
mus maaperän puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja kenttämittausmenetel
mien käytöstä. Asiantuntijan on ohjattava puhdistustyötä toimenpidealueella aina kun
pilaantuneita maita kaivetaan tai toimitetaan muualle käsiteltäväksi (YSL 1 08 §).

10)

Puhdistustyön raportointi
1 1)
-

-

-

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

otettu,
-

-

-

-

-

-

toimenpidealueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot jäännöspitoisuus
näytteiden analyysitodistuksista, joista käy selville käytetyt analyysimenetelmät ja
niiden määritystarkkuudet,
kenttämittaustulosten luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden labo
ratorioanalyysitodistukset,
poistettujen pilaantuneiden maa-ainesjätteiden käsittelypaikkatiedot (laitos, osoite)
ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haitta-aineiden kokonaismäärät,
taulukot, joihin on koottu kuormakohtaisesti tiedot käsittelypaikkoihin toimitetun maaainesjätteen määrästä (t) ja haitta-ainepitoisuuksista,
yhdyskuntajätteen kaatopaikalle toimitetun maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoi
suustestien tulokset, tai m uu arvio jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta,
muut puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneet tekijät, sekä
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-

arvio siitä, miten puhdistustyön tavoitteet on saavutettu ja arvion epävarmuustekijät,
sekä esitykset jatkotoimenpiteistä.

Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY -keskukselle ja tiedoksi Kaarinan kaupun
gin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa siitä kun puhdistus
työ on päättynyt. Loppuraportti on toimitettava Varsinais-Suomen ELY -keskuksen kir
jaamoon, PL 523, 20101 Turku (JL 122 §).
Muut asiat
12)

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

PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaan pilaantuneen
maa-alueen puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menettelyssä sovelletaan
ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän pilaantuminen on tapahtu
nut.
Ilmoituksessa mainitun alueen maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristänsuojelulain 78 §:ssä mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella, koska puhdistamisen tarve on kyseessä olevan kohteen sijainti, tutkimustulokset
ja käyttötarkoitus huomioon ottaen arvioitu riittävästi ja puhdistamisessa käytetään ylei
sesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää. Päätöksessä voidaan lain
mukaan antaa tarvittavia määräyksiä puhdistustyön aikaisen toiminnan järjestämisestä
ja valvonnasta.
Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava siihen ti
laan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua terveyshaittaa, eikä haittaa tai vaa
ra ympäristölle. ELY -keskus katsoo, että edellä mainittu vaatimus ympäristöhaittaa tai
-vaaraa koskevan kiellon osalta on saavutettavissa, kun ilmoituksessa mainituilta kunteistöiltä poistetaan maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät ilmoituksessa mai
nitut arvot. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoitujen haitallisten aineiden määritystark
kuus on tiedettävä, jotta analysoituja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin (määräys 1).
Maaperän puhdistustöiden jatkaminen tai puhdistustarpeen uudelleen arviointi on tar
peen, mikäli maaperää ei esimerkiksi joistain kaivuteknisestä syystä johtuen saada
puhdistettua ilmoituksessa esitetyn ja tässä päätöksen esitetyn menettelyn mukaisesti
(määräys 2).
Maaperän puhdistustyön lopputuloksen arviointi edellyttää, että toimenpidealueelle jäävästä maaperästä otetaan riittävä määrä edustavia jäännöspitoisuusnäytteitä. Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet on määritettävä laboratorioanalyysien
avulla, jotta puhtausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuusarvot voidaan arvioida
riittävän luotettavasti (määräys 3).
Puhdistustyön yhteydessä toimenpidealueelta poistettava haitta-ainepitoinen maa on
luokiteltava jätelain (646/201 1) 5 §:ssä tarkoitetuksi jätteeksi. Haitta-ainepitoiset jätteet
on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä, jot
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maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja, joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu
varautua (määräys 12).
Sovelletut säännökset
Jätehuoltolaki (673/1 978) (JHL) 2, 3, 4, 6, 21 a ja 32 §
Jätelaki (646/2011) (JL) 1, 2, 5, 6, 13, 31,121, 122ja 149 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) 4, 6 ja 10 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 14, 19, 22, 75, lO4ja 108 §
Ympäristönsuojeluasetus (1 69/2000) (YSA) 24 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (1 1 3/2000) 1 9 ja 22 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (1 79/201 2) 3, 4 ja 7 §
Hallintolaki (434/2003) 54 -58 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun päätöksen m uuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (907/2012) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittely”
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1590/2009) 78 §
-

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 .1 1 .2016 asti.
Maaperän puhdistam ista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituk
sessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saatu puhdistettua tämän
päätöksen mukaisesti (YSL 78 §).
Jos tämän päätöksen voimassaolon aikana annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännök
siä, on kyseisiä asetuksia tämän päätöksen estämättä noudatettava (YSL 78 §).
SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 1 1 00 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (907/2012) elinkeino-, liikenne- ja ympä
ristökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon koh
dan “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely” mukai
sesti. Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 50 euroa kultakin asian
käsittelyyn kuluvalta tunnilta.

Yksikönpäällikkö

Lassi Liippo

LG%) }J&t !A
Ylitarkastaja

Esa Wihlman
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

YIT Rakennus Oy 1 Antero Mäkelä Lemminkäisenkatu 59, 20520 Turku. Suoritemak
sua vastaan.

Tiedoksianto
Kaarinan kaupunki 1 ympäristönsuojeluviranomainen, PL 12, 20781 Kaarina
Kaarinan kaupunki 1 kaupunginhallitus, PL 12, 20781 Kaarina
Goider Associates Oy 1 Marko Syrjänen, Apilakatu 1 3, 20740 Turku
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)
Yleistiedoksianto päätöksestä
Kaarinan kaupungin ilmoitustaulu
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusoikeus tähän päätökseen on:
sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, tervey
den- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövai
kutukset ilmenevät;
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristänsuojeluviranomaisella;
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
-

-

-

-

-

LNTTEET Valitusosoitus (VHO j ILM)
Sijaintikartta (kopio ilmoituksesta)
Kunnostettava alue (kopio ilmoituksesta)

Liite elinkeino-, liikenne-ja j’rnpäristökeskuksen päätökseen

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

valittajan nimi ja kotikunta
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikkajos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
*
postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoi
tukset valittajalle voidaan toimittaa
*
päätös, johon haetaan muutosta
*
miltä kohdin päätökseen haetaan muutostaja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
*
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
*

*

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla)
toimitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
*
*

*

*

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljenriöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
asiamiehen valtakirja, asianajajanja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää
toimitettaessa valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä onjätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitiisajan viimei
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskir
jelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.
Vaasa hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Puhelin: 0100 86360
Telekopio: 010 36 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: 8.00-16.15
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