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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Oy Teboil Ab
PL 57
01511 Vantaa
Yhteyshenkilö:
San Brusila, sari.brusila@teboil.fi
Y-tunnus 0114795-2

PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Rovaniemen kaupungissa osoitteessa Ahjotie 27, 96320
Rovaniemi. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä RN:o 698-99061-1. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen
yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle
ympäristönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa
ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 28.6.2018.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Alueella on voimassa asemakaava. Kunnostuskohde sijoittuu kortteliin 9061, teollisuusja liikerakennusten korttelialueelle (TL).
Kiinteistön omistaa Rovaniemen kaupunki ja haltija Vähälä Logistics Oy.
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ILMOITETTU TOIMINTA
Kiinteistöllä sijaitsee Vähälä Yhtiöiden terminaalikeskus, jonka yhteydessä on Vähälä
Yhtiöiden hallinnoima Oy Teboil Ab:n dieselpolttoaineen jakelupiste. Kiinteistöllä
sijainnut vanha maanpäällinen dieselsäiliö on purettu syksyllä 2017. Kohteelle on
rakennettu uusi dieselpolttoaineen jakelupiste vanhan jakelupisteen pohjoispuolelle.
Jakelupisteen muutostöiden yhteydessä keväällä 2017 maanpäällisen polttoainesäiliön
putkistossa todettiin vuoto.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämän sähköisen karttapalvelun mukaan kohde
kuuluu saraturvealueeseen. Tutkimusalueen itäpuolella, noin 50 m päässä, alkaa
hiekkamoreenin alue. Karttatarkastelun perusteella kohteen maanpinta on noin tasolla
+80. Maanpinta laskee loivasti kaakkoon kohti Kemijokea.
Tutkimuksen yhteydessä (tutkimuspisteet S1-S4) maaperän pintaosa todettiin
aistinvaraisesti olevan täyttöhiekkaa ja -soraa noin 2,0 m syvyydelle maanpinnasta.
Tutkim uspisteissä S 1 -S3 täyttömaakerroksen alapuolinen maaperä todettiin turpeeksi
noin 2,0... 2,5 m syvyydellä. Turpeen alapuolella todettiin moreenia noin 2,5... 4,0 m
syvyydellä. Kallion pintaa ei havaittu tutkimuksessa.
Lounaispuolella (tutkimuspiste S5) täyttömaakerroksen alapuolinen turvekerros
todettiin noin 0,5... 2,5 m syvyydellä. Turpeen alapuolinen maaperä oli moreenia noin
4,0 m syvyyteen.
Kohde ei sijaitse Ympäristöhallinnon luokittelemalla vedenhankinnalle tärkeällä
pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee n. 2,0 km päässä kohteen
luoteispuolella
(1269801,
Mäntyvaara,
1-luokka).
Ympäristöteknisen
maaperätutkimuksen yhteydessä puretun dieselsäiliön alueelle (Si) asennetusta
väliaikaisesta pohjavesiputkesta vedenpinnan taso todettiin noin 1,7 m syvyydellä
maanpinnasta. Pohjaveden virtaussuunnasta ei ole käytössä mitattua tietoa.
Kohteen eteläpuolella, noin 0,7 km päässä, kulkee Kemijoki. Kohteen alue on pääosin
asfaltoitu. Tutkitun alueen pintavedet valuvat kohteen länsipuolella olevalle
viheral ueel le.
HAITTA-AINEITA KOSKEVAT TIEDOT
Haitta-aineiden esiintyminen maaperässä
Golder Associates Oy toteutti kiinteistöllä ym päristöteknisen maaperätutkimuksen
11.12.2017 Oy Teboil Ab:n toimeksiannosta. Tutkimuspisteitä sijoitettiin poistetun
maanpäällisen dieselsäiliön alueelle.
Puretun dieselsäiliön kohdalle tehdyssä tutkimuspisteestä S1 otetussa maanäytteessä
51/0,5-1,0 todettiin laboratorioanalyysissä öljyhiilivetyjakeita C;o-C21 5 550 mg/kg ja
jakeita 021-040 180 mg/kg. Lisäksi näytteessä todettiin ksyleenejä 4,39 mg/kg ja
haihtuvia hiilivetyjä 05-010 209 mg/kg. Näytteessä todettu öljyhiilivetyjen 010-021
-pitoisuus ylittää VNa 214/2007 ylemmän ohjearvon, haihtuvien hiilivetyjen 05-010
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-pitoisuus alemman ohjearvon sekä ksyleenien ja lEX
ylittävät kynnysarvon.

—

yhdisteiden pitoisuudet

Haitta-aineiden esiintyminen pohja-Iorsivedessä
Maaperätutkimuksen yhteydessä puretun säiliön kohdalle asennetusta väliaikaisesta
pohjavesiputkesta otetussa vesinäytteessä L 1 todettiin öljyhiilivetyjen C10-C21 214 mg/l
ja C21-C40 8,77 mg/l pitoisuudet sekä ksyleenien 1,23 mg/l ja haihtuvien hiilivetyjen C5C10 98,1 mg/l pitoisuudet. Laboratoriossa saadun tiedon mukaan vesinäytteessä oli
pinnalla öljykalvoa.

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI
Arvioinnin perusteet
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi tehtiin valtioneuvoston
asetuksen 214/2007 mukaisesti. Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja
puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus
maaperässä ylittää ns. kynnysarvon (esitetty asetuksessa osalle haitta-aineista).
Alueilla, joilla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, arviointikynnyksenä pidetään
taustapitoisuutta. Kynnysarvoa voidaan pitää myös maaperänsuojelun ja pilaantumisen
ennaltaehkäisyn vertailuarvona. Mikäli pitoisuudet ovat alle kynnysarvojen,
maankäytölle ei aseteta rajoituksia.
Kynnys- ja ohjearvot
Kohdekohtaisen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin apuna
käytettiin asetuksen liitteessä esitettyjä ohjearvoja. Maaperää pidetään yleensä
pilaantuneena, jos yhden tai useamman maaperässä esiintyvän haitallisen aineen
pitoisuus maaperässä ylittää kohteen käyttötarkoituksesta riippuen alemman tai
ylemmän ohjearvon, eikä kohdekohtaisen arvioinnin perusteella ole toisin osoitettu.
Kynnysarvo sekä alempi ja ylempi ohjearvo määritellään asetuksen liitteessä
seuraavasti:
Kynnysarvo: Haitallisen aineen pitoisuusarvo,
pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava.

jonka

ylittyessä

maaperän

Alempi ohjearvo: Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maaperää
pidetään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai
liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena tai ellei kohdekohtaisella
riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu.
Ylempi ohjearvo: Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää pidetään
yleensä pilaantuneena alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena
taikka muuna vastaavana alueena, ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin
osoitettu.
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Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Asetuksen 214/2007 mukaisesti maaperän pilaantuneisuuden arviointi perustuu
kohteen ja sen ympäristön käyttötarkoituksen ja olosuhteiden perusteella tehtävään
tarkasteluun.
Kohteen maaperän pilaantuneisuuden arviointi tehtiin ohjearvovertailuna kohteen
nykyisen käytön perusteella (Teollisuus-ja liikerakennusten korttelialue). Kohde ei
sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kohde on taajama alueella, jossa on kunnallinen
vesijohtoverkosto. Kohteen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita tai
muita herkkiä luontokohteita. Kohteen maankäytön ja edellä kuvattujen olosuhteiden
perusteella voidaan todeta, että maaperän pilaantuneisuuden viitearvovertailussa
voidaan käyttää Pima-asetuksessa esitettyjä ylempiä ohjearvoja.
Poistetun maanpäällisen polttoainesäiliön alapuolisessa maaperässä todettiin vuoden
2017 tehdyssä ympäristöteknisessä maaperätutkimuksessa VNa 214/2007 ylemmän
ohjearvotason ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Tämän perusteella kohteen
maaperä katsotaan pilaantuneeksi ja kohteessa on puhdistustarve.
Pilaantuneen maan määrä
Vuonna 2017 tehdyn ympäristöteknisen maaperätutkimuksen perusteella kohteessa
arvioidaan olevan haitta ainepitoisuudeltaan VNa 214/2007 mukaiset ylemmät
ohjearvot ylittävää maata n. 35 m2 alueella näytepisteiden Sija S2 ympäristössä, n.
0,5-2,2 m syvyydellä, eli n. 100-300 tonnia.

MAAPERÄN KUNNOSTAMINEN
Puhdistustavoifteet

Kohteen kiinteistöjen alueen
ohjearvoja seuraavasti:

maaperän

puhdistustavoitteiksi esitetään ylempiä

O

Keskitisleet (hiilivetyjakeet >Cio-C21): 1000 mglkg

O

Bensiinijakeet (hiilivetyjakeet C5-Cio): 500 mg/kg.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei tällä hetkellä ole
tiedossa tai joita ei todettu kohteen alueella tehtyjen ympäristöteknisten
maaperätutkimusten yhteydessä, maaperän puhdistuksen tavoitetasoiksi esitetään em.
haitta-aineiden osalta kiinteistön alueella asetuksen (VNa 214/2007) mukaisia ylempiä
ohjearvoja.
Kunnostusmenetelmän valinta
Öljyhiilivedyillä pilaantuneen maaperän kunnostamiseen soveltuvia menetelmiä ovat
mm.
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Massanvaihto: soveltuu kohteeseen, jos kunnostus toteutetaan huoltamorakennuksen
tai rakenteiden purkutöiden yhteydessä, jolloin kaivutyöt voidaan toteuttaa
vaarantamatta rakennuksen ja rakenteiden turvallisuutta. Massanvaihto soveltuu myös
kohteisiin, joissa joka tapauksessa on tarve tehdä maaperän kaivua esim. muutostöihin
liittyen.
Kemiallinen hapetus: voi soveltua kunnostusmenetelmäksi tai täydentämään
massanvaihtoa. Kemiallinen hapetus edellyttää menetelmän soveltuvuuden testausta
ja hapettimen valintaa ennen varsinaista kunnostusta.
Huokoskaasumenetelmä: Voi soveltua haihtuvien hiilivetyjen poistamiseen siten, että
maaperään jäävistä raskaammista hiilivedyistä ei aiheudu riskiä tai haittaa sisäilman
hengityksen kautta.
Kunnostusmenetelmäksi tässä kohteessa valitaan massanvaihto, koska:
Todettujen öljypitoisuuksien, pohjaveden pinnalla havaitun öljykalvon vuoksi on
mahdollista, että öljyhiilivedyt leviävät poistetun säiliön alueelta laajemmalle
ympäristöön. Tämän vuoksi kunnostustoimenpiteet on hyvä suorittaa mahdollisimman
nopeasti.
Kunnostuksen toteutusaika on suhteellisen lyhyt. Massanvaihdolla voidaan
kunnostustoimet kohdistaa tarkasti pilaantuneeksi todettuun kohtaan, joka lisää
toimenpiteen tehokkuutta.
Mikäli mahdollisten muiden menetelmien käyttö arvioidaan tarpeelliseksi, tehdään
niiden käytöstä erillinen suunnitelma, joka hyväksytetään ympäristöviranomaisilla.
Työn kuvaus
Massan vaihto
Maaperä kunnostetaan massanvaihdolla. Massanvaihdossa haitta-ainepitoinen maaaines poistetaan kaivamalla ja korvataan tarkoitukseen soveltuvilla pitoisuudeltaan
puhdistustavoitteen alittavilla mailla. Ympäristötekninen asiantuntija on kohteessa
paikalla, kun pilaantuneita massoja kaivetaan tai käsitellään.
Kaivantojen täyttämiseen käytetään teknisesti hyödyntämiskelpoiseksi todettua haitta
ainepitoisuudeltaan ylemmän ohjearvon alittavaa kohteesta kaivettua maa-ainesta,
luvan mukaiselta maa-ainesten ottopaikalta tuotua maa-ainesta tai muulta
maarakennustyömaalta tuotavaa pilaantumatonta täytemaata.
Pilaantuneiden massojen kaivu pyritään tekemään niin, ettei muuta kuin täyttömaaksi
kelpaavaa maa-ainesta väl ivarastoida tontilla. Massoja voidaan kuitenkin tarvittaessa
välivarastoida tontilla kunnostustyön aikana lyhytaikaisesti, mikäli kaivu- tai
kuljetusteknisistä syistä massoja ei voida välittömästi kuljettaa kaatopaikalle.
Välivarastoidut voimakkaasti pilaantuneet maat ja vaaralliseksi jätteeksi luokitellut maat
peitetään tarvittaessa.
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Esivalmistelutja aikataulu
Kohde aidataan ja merkitään tarvittaessa asianmukaisin pilaantuneen maan
kunnostustyömaasta kertovin kyltein. Tarpeen mukaan alueella liikkujia varoitetaan
työmaasta
liikennemerkein.
Kaivujärjestyksestä
sovitaan
urakoitsijan
ja
ympäristöteknisen valvojan kesken ennen kaivun aloittamista. Maaperän haitta
ainepitoisuuksien tarkistuksessa ja mahdollisessa kunnostuksessa noudatetaan
ympäristöteknisen valvojan ohjeita.
Kunnostustyö on suunniteltu tehtäväksi kesällä 2018.
kunnostus arvioidaan kestävän noin yhden viikon.

Pilaantuneen maaperän

Jätteiden käsittely
Puhd istustyön yhteydessä poistettava maa-aines luokitellaan seuraavasti:
Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon ylittävä ja alemman ohjearvon alittava
maa-aines luokitellaan pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, jossa on kohonneita
haitta-ainepitoisuuksia.
Maa-aines voidaan
käyttää
täyttömaana
tässä
ilmoituksessa mainitussa kohteessa tai muussa kohteessa, jossa on lupa käyttää
vastaavaa maa-ainesta.
O

O
Alemman ohjearvon ylittävä maa-aines luokitellaan tavanomaiseksi jätteeksi
jäteasetuksen luokitusnumerolla 17 05 04. Kaivettu tavanomainen maa-ainesjäte
voidaan sijoittaa seuraavasti:

Maa-ainesjäte, jonka haitta-ainepitoisuudet eivät yhtä ylempää ohjearvoa,
hyödynnetään ensisijaisesti kiinteistöllä kaivantojen täytöissä tai toimitettava
luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan tai viranomaisohjeiden mukaisesti.

-

Haitta-ainepitoisuudeltaan ylemmän ohjearvon ylittävä maa-aines toimitetaan
luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

-

O
Maa-ainesjäte luokitellaan haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien perusteella
joko tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi jäteasetuksen (VNa 179/2012 ja sen
muutos VNa 86/2015) luokitusnumeroin 170504 tai 170503 (vaarallinen jäte). Maa
ainesjäte on vaarallista jätettä, mikäli jätteen vaaraominaisuuksille haitta-aineiden
kemikaaliluokituksen perusteella annetut vaarallisen jätteen raja-arvot ylittyvät.

Maa-ainesjätteiden haitta-ainekoostumuksen ja haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien
perusteella tehdyn jäteluokituksen mukaisesti maa-ainesjätteet toimitetaan
luvanvaraisiin käsittelykeskuksiin. Koska kaivettavat maamassat ovat pääsääntöisesti
orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneita, maa-ainesten kaatopaikka kelpoisuus
arvioidaan VNa 331/2013 (Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista) mukaisesti.
Arvioinnin perusteella maa-aines toimitetaan joko tavanomaisen tai vaarallisen jätteen
kaatopaikalle.
Mikäli
kohteesta kaivettavat maa-ainekset vaativat haitta
ainepitoisuuksiensa tai muiden ominaisuuksiensa perusteella muuta erityiskäsittelyä
kuin loppusijoitusta kaatopaikalle, maa-aines toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, jolla
on lupa käsitellä em. maa-aineksia.
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Kohteesta poistettavien massojen vastaanottoon liittyvistä yksityiskohdista sovitaan
vastaanottopaikkojen
kanssa
ennen
puhdistustyön
aloittamista
ja
kaatopaikkakelpoisuusarviot massoista toimitetaan vastaanottaj ille tarvittaessa. Maaaines voidaan myös vaihtoehtoisesti välivarastoida kyseiseen tarkoitukseen
hyväksytylle alueelle ja käsitellä myöhemmin hyväksyttävällä menetelmällä tai
laitteistolla.
Kaivettavien maiden laadunvarmistusta tehdään seuraamalla maamassojen haitta
ainepitoisuuksia kaivun edetessä yleisesti käytössä olevilla kenttätesteillä.
Laadunvarmistustulosten perusteella kuormat ohjataan sijoituspaikkoihin.
Kaivun aikana muodostuvat muut jätteet toimitetaan
vastaanotto- tai kierrätys paikkoihin.

asianmukaisiin jätteiden

Kulietukset
Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan vastaanottopaikkoihin kuorma-autoilla.
Pilaantuneita massoja sisältävät kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneen
maan kuljetuksista pidetään kuormakirjanpitoa ja haitta aineilla pilaantuneita maita
sisältävien kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakirja kuorman vastaanollavalle
jätteenkäsittelykeskukselle. Jätteiden kuljetukset tekee jätehuoltorekisteriin kuuluva
kuljetusyritys.
Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Pilaantuneen
maan kunnostuksesta
ympäristöhaittoja voivat olla:
O
O
O
O
O
O
O
O

mahdollisesti

aiheutuvia

terveys-

ja

Työntekijöiden altistuminen haitta-aineille
Ulkopuolisten henkilöiden altistuminen haitta-aineille
Pilaantuneiden maiden leviäminen puhtaille alueille
Melu
Pöly
Haju
Liikenne
Haitta-aineiden kulkeutuminen kaivantovesiin

Kunnostustyön aikana noudatetaan yleisiä työturvallisuusohjeita. Pilaantuneen maan
kunnostustyön tekijät suojautuvat haitta-aineilta asianm ukaisesti.
Maaperän puhdistamiseen liittyvät työt (kaivu, kuljetus jne.) pyritään tekemään siten,
ettei toimenpiteillä aiheuteta haittaa ympäristölle. Maaperän puhdistamisen aiheuttamat
melu- ja pölyhaitat eivät poikkea maanrakennustyömaiden yleisesti aiheuttamista
ympäristövaikutuksista. Mahdollisten pilaantuneiden maiden kaivun ja lastauksen
aiheuttamat ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Kaivun ja
kuljetuksen aikana voi esiintyä pilaantuneiden maiden pölyämistä. Maa-aineksen
pölyämistä seurataan aistinvaraisesti työn aikana ja tarvittaessa maa-ainesta
kostutetaan pölyämisen ehkäisemiseksi. Välivarastoitu ylemmät ohjearvopitoisuudet
ylittävä maa-aines peitetään tarvittaessa.
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Veden käsittely

Kohteella suoritettavien
kaivutöiden
kaivantoihin
mahdollisesti
yhteydessä
suotautuvasta vedestä otetaan vesinäytteitä haitta-ainepitoisuuksien tarkistamiseksi.
Mikäli jakeluaseman rakenteiden poiston tai kunnostustöiden yhteydessä on tarve
poistaa kaivantoihin suotautuvaa vettä, ensisijaisesti vesi johdetaan esimerkiksi hiekan
ja öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Vaihtoehtoisesti pilaantunut vesi kuljetetaan
pois imuautolla asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Imuautolla
poistetusta vedestä pidetään kirjaa ja kuormien mukana toimitetaan asianmukaiset
siirtoasiakirjat. Vesien johtamisesta, tarvittavasta käsittelystä sekä vesien tarkkailusta
ja näytteenotosta sovitaan Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n / Lapin ELY-keskuksen/
Rovaniemen ympäristönsuojelutoimiston kanssa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.
Maaperään jäävät haitta-aineet

Pilaantuneen maan kunnostustyö massanvaihdolla lopetetaan, kun pilaantuneella
alueella kaivannon jäännöspitoisuudet osoittavat, että pilaantuneet maat on kyseiseltä
alueelta poistettu esitettyihin tavoitearvoihin, tai kun mahdollisesti tavoitepitoisuudet
ylittävät maa-ainekset on eristetty tai muuten jätetty maaperään Lapin ELY-keskuksen
hyväksymällä tavalla. Mikäli alueelle jää kunnostustöiden jälkeen maamassoja, joissa
määritetyt tavoitepitoisuudet ylittyvät, asia dokumentoidaan ja haitta-aineiden
aiheuttama ympäristö- ja terveysriski arvioidaan laskennallisella riskinarviolla. Samalla
määritetään mahdollisesti tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet.
PUHDISTUSTAVOITTEEN TOTEAMINEN JA LAADUNVALVONTA
Kaivua ja massojen sijoittamista ohjaavat mittaukset ja seuranta

Kunnostuksen ympäristötekninen valvoja ohjaa kaivutyötä ja massojen lajittelua
työnaikaisella näytteenotolla. Näytteistä tehdään aistinvaraiset havainnot sekä niiden
sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksia mitataan PID mittarilla ja/tai Petroflag
Kaivettavista
kokoomanäytteitä.
kenttätesteillä.
maa-aineksista
otetaan
Kokoomanäytteitä otetaan alueelta riittävästi huomioiden kaivumassojen määrä ja
haitta-ainepitoisuudet. Kaivumassojen näytteenotossa (näytetiheys, analyysimäärä)
huom ioidaan massojen vastaanottopaikkojen mahdolliset näytteenottoa koskevat
vaatimukset. Poistettavista massoista otetaan yksi kokoomanäyte noin 50-100 m3-ktr
suuruista poistettavaa maa-aineserää kohti. Kaivetuista maa-aineksista otettujen
kokoomanäytteiden kenttätestimittausten tuloksista vähintään noin 10 ¾ varmistetaan
laboratoriossa. Näytteistä analysoidaan laboratoriossa hiilivetyjakeiden C5-C10, BTEX
yhdisteiden, bensiinin lisäaineiden (mm. MTBE ja TAME) sekä hiilivetyjakeiden C;o-C4o
pitoisuudet.
-

-

Kunnostuksen lopputuluksen varmistaminen

Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta jäännöspitoisuusnäytteet.
Jäännöspitoisuus näytteitä otetaan vähintään yksi kokoomanäyte jokaista noin 50- 100
m2:n pinta-alaa kohti, kuitenkin niin, että jokaisesta kaivannosta otetaan vähintään
kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Seinämänäytteet otetaan maaperän kerrosrakenne
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huomioiden. Pienistä, pinta-alaltaan alle 10 m2:n kaivannoista otetaan vain yksi
jäännöspitoisuusnäyte pohjasta ja seinämistä.
Jäännöspitoisuusnäytteistä mitataan hahtuvien yhdisteiden esiintymistä PID -mittarilla
ja kokonaishiilivety pitoisuutta Petroflag -kenttätestillä. Jäännöspitoisuusnäytteistä
analysoidaan laboratoriossa edustava määrä, minkä perusteella yhdessä kenttätestien
tulosten kanssa voidaan edustavasti arvioida kaivannon jäännöspitoisuudet.
Kenttämittausten perusteella laboratorioanalyysiin toimitetaan vähintään kaksi näytettä
kaivantoa kohden. Pienistä kaivannoista (pinta-ala alle 10 neliömetriä) toimitetaan
laboratorioon ainoastaan yksi maanäyte.
Näytteistä analysoidaan laboratoriossa hiilivetyjakeiden C5-Cio, BTEX -yhdisteiden,
bensiinin lisäaineiden (mm. MTBE ja TAME) sekä hiilivetyjakeiden Cio-C40 pitoisuudet.
Suunnitelma mahdollisesta eristysrakenteesta

Mikäli kaivantojen seinämiin tai pohjiin jää puhdistustavoitteet ylittäviä pitoisuuksia,
pilaantuneet maat varaudutaan eristämään kaivannon täyttömaista (pitoisuus alle
puhU istustavoitteen) eristysrakenteella. Eristerakenteen asentamisesta sovitaan
valvovan ympäristöviranomaisen kanssa työn aikana.
Öljyhiilivedyillä tai haihtuvilla hiilivedyillä pilaantuneen kaivannon seinämän/pohjan
eristerakenteena esitetään käytettäväksi HDPE -muovikalvoa, jonka paksuus vähintään
0,5 mm, bentoniittimattoa tai vastaavaa öljyä pidättävää rakennetta. Eristävä rakenne
estää haitta-aineen kulkeutumisen pilaantuneelta alueelta puhtaisiin täyttömaihin.
HDPE -kalvo on vettä ja bensiini- ja/tai öljyhiilivetyjä tai muita maaperässä todettuja
haitta-aineita pidättävä muovirakenne. HDPE -kalvon asennuksessa on kiinnitettävä
erityistä huomiota siihen, että kalvoon ei tule reikiä asennuksen yhteydessä.
Bentoniittimaifo
geokomposiitti,
on
joka
muodostuu
geotekstiileistä
ja
bentoniittisavesta. Bentoniitti on luonnon savimineraali, joka kostuessaan laajenee ja
muuttuu käytännössä vettä ja haitta-aineita läpäisemättömäksi. Maaperän luonnollinen
kosteus on riittävä bentoniitin laajenemiseen. Paisumisominaisuuksiensa ansiosta
bentoniittimatto on pienten läpivientien ja rikkoontumisien osalta itsepaikkautuva.
Bentoniittimatoilla on erittäin hyvä jäätymis-/ sulamiskestävyys sekä kuivumis-!
kastumiskestävyys.
Ehdotetut eristemateriaalit ovat maaperässä pysyviä. Lisäksi eristysrakenne ja sen
myötä puhtaan täyttömaan ja pilaantuneen maan raja on havaittavissa tehtäessä
tulevaisuudessa kaivu- ym. rakennustöitä kiinteistön alueella.
Eristämisestä
suorittamista.

ollaan

yhteydessä

Lapin

ELY-keskukseen

ennen

toimenpiteiden

Muovikalvo / bentoniittimatto asennetaan kaivannon seinämään / pohjaan ennen
kaivannon täyttöä valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvo / matto asennetaan levittämällä
ja saumakohdat tehdään siten, ettei eristettävän seinämän / pohjan ja täyttömateriaalin
väliin jää aukkoja. Muovikalvon saumakohdat tehdään vähintään 15-20 cm:n
limityksellä tai hitsataan saumat umpeen. Bentoniittimaton reunat limitetään ja sauma
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tiivistetään bentoniitilla valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi varmistetaan, ettei
rakenne pääse asennettaessa sortumaan takaisin kaivantoon.
Ympäristötekninen valvoja on paikan päällä asennettaessa rakennetta. Valvoja ottaa
myös eri työvaiheista valokuvia. Eristerakenteet kuvataan loppuraportissa ja merkitään
raporttiin liitettävään asemapiirrokseen.
Massanvaihdon päättyminen

Mahdollinen maaperän kunnostaminen on päättynyt, kun maaperän puhdistuksen
tavoitepitoisuudet on
saavutettu
tai
eristävät
rakenteet
on
asennettu
ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla.
Kohteeseen mahdollisesti jääneiden haitta-aineiden riskejä ympäristölle ja terveydelle
arvioidaan
erillisellä
riskinarviolla,
mikäli
ylemmän
ohjearvot
ylittyvät
jäännöspitoisuusnäytteissä. Jos haitta-aineiden arvioidaan aiheuttavan alueella
terveys- tai ympäristöriskejä, kohteen kunnostamista jatketaan tarpeen mukaan muilla
menetelmillä.

VARAUTUMINEN ODOTTAMATTOMIIN TILANTEISIIN

Ympäristötekninen valvoja ohjaa maaperän puhdistustöitä. Odottamattomista tilanteista
(esim. haitta-aineet, joita aiemmissa tutkimuksissa ei ole todettu, aiemmin
tuntemattomat maanalaiset rakenteet, massamäärän huomattava kasvu arvioidusta,
runsas hiilivetypitoisen veden tulo kaivantoon) ympäristötekninen valvoja informoi
tarpeen mukaan tilaajaa ja/tai ympäristöviranomaisia. Em. tahojen kanssa päätetään
tarpeen
mukaan
mahdollisista jatkotoimenpiteistä
poikkeustilanteissa.
Jos
kunnostuksen aikana havaitaan pilaantuneisuuden levinneen naapurikiinteistön
puolelle, ilmoitetaan asiasta tilaajalle, maanomistajalle sekä ympäristöviranomaisille.
Kunnostuksen tarve arvioidaan todettujen pitoisuuksien perusteella.

TYÖSUOJELU

Purku-urakoitsija toimii hankkeessa päätoteuttajana. Urakoitsijan työmaasta vastaava
työnjohtaja vastaa kohteen työsuojelusta ympäristöteknisen valvojan avustuksella.
Urakoitsija laatu kohteesta työmaasuunnitelman. Urakoitsija suorittaa alueella
tarkastuksia, sekä vastaa, että työmaalla liikkuvilla on veronumerolliset, kuvalliset
henkilökortit sekä työturvallisuuskortit. Urakoitsija perehdyttää työmaalla työskentelevät
koskeviin
työturvallisuus-asioihin.
työmaan
käytäntöihin
ja
työmaata
Työturvallisuusasiat käydään läpi yhteistyössä pilaantuneen maan kunnostuksesta
vastaavan ympäristöasiantuntijan kanssa. Kaikki läheltä piti- tilanteet ja/tai vahingot
raportoidaan työmaan vastaavalle johdolle sekä omalle johdolle.
Kohteen maaperässä on todettu haihtuvia yhdisteitä (bensiinihiilivetyjakeita), jotka
voivat kaivuvaiheessa vapautua hengitysilmaan. Bensiinihiilivetyjakeille altistumisen
oireina voi esiintyä mm. päänsärkyä ja huonovointisuutta. Jos kaivantojen alueella
havaitaan voimakasta polttoaineenhajua, väitetään kaivantoihin menemistä ja
annetaan kaivannot tuulettua. liman hiilivetypitoisuuksia seurataan tarpeen mukaan
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PID -mittarilla. Hengitysteitse öljyhiilivedyille altistuminen estetään käyttämällä
tarvittaessa vähintään A2 -suodattimella varustettua hengityssuojainta. Kunnostuksen
aikana ympäristötekninen vaivoja antaa tarpeen mukaan ohjeita suojautumisesta.
Kunnostettavalla alueella ruokailu, juominen ja tupakointi on kielletty, millä estetään
haitta-aineiden kulkeutuminen suuhun käsien mukana. Työmaalla järjestetään
aloituskokous ennen kunnostustyön aloittamista, jossa tarpeen mukaan käydään läpi
kohteen työsuojelulliset asiat. Urakoitsijan toimesta työmaalle järjestetään työmaatilat.
Työmaalle järjestetään käsienpesumahdollisuus tai vähintään puhdasta vettä (esim.
pullossa) käsienpesua varten.
Työntekijöiden on käytettävä henkilökohtaisina suojavarusteina kypärää, suojalaseja,
turvakenkiä, pitkiä housuja ja paitoja sekä näkyvää turvaliiviä, takkia tai vastaavaa.
Ulkopuolisten pääsy kunnostusalueelle estetään kunnostuksen aikana aidoin. Maan
pölyämisherkkyyttä seurataan ja tarvittaessa maata kastellaan. Maan kulkeutuminen
kuljetus- ja kaivukaluston mukana kunnostusalueen ulkopuolelle estetään käyttämällä
puhtaita kulkureittejä ja tarvittaessa puhdistamalla kulkuväylät, autojen renkaat ja
kaivinkoneen telat. Kaivannon seinämät luiskataan työn aikana turvalliseen
kaltevuuteen. Urakoitsija vastaa kohteen alueella kulkevien putkien, kaapeleiden,
johtojen yms. selvittämisestä ja tarpeen mukaan niiden merkkaamisesta maastoon
ennen työn alkua.

KUNNOSTUSTYÖN RAPORTOINTI

Pilaantuneen maaperän kunnostustyön aikana pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan
kaivetut massat, kenttätestien pitoisuudet, laboratorioanalyysien tulokset, massojen
sijoitus-ja käsittelypaikat ym. kunnostuksen dokumentoinnin kannalta oleelliset tiedot.
Maaperän puhdistustyöstä laaditaan toimenpideraportti, jossa esitetään vähintään
seuraavat asiat:
O
hankkeen osapuolet ja aikataulu
O
kunnostuksen aikainen näytteenotto ja näytteiden analysointi
O
kaivutyön toteutus
O
kunnostustyön seuranta ja tiedot poistetuista pilaantuneista maa-aineksista ja
öljyisistä vesistä
O
jäännöspitoisuustiedot asemapiirroksessa ja taulukoituina
O
piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista
O
mahdolliset jatkotoimenpiteet
O
valokuvia kunnostustyön ajalta
Mikäli maaperään jää puhdistuksen jäljiltä pilaantunutta maata, tehdään alueelle
tarvittaessa erillinen riskinarviointi ja arvio mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeesta
riskinhallintatoimenpiteistä.
ja
tarvittavista
Tarvittaessa
esitetään
erillinen
jatkotoimenpidesuunnitelma Lapin ELY-keskukselle.
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Massanvaihdon toimenpideraportti toimitetaan Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen
ympäristönsuojelutoimistolle
kolmen
kuukauden
kuluessa
kunnostustöiden
päättymisestä.

TIEDOTUS
Ympäristöteknisen valvojan yhteystiedot sekä maaperän kunnostuksesta vastaavan
urakoitsijan
tiedot
toimitetaan
Lapin
ELY-keskukselle
ja
Rovaniemen
ympäristönsuojelutoimistolle ennen töiden aloittamista. Puhdistustyön päättymisestä
ilmoitetaan, kun maaperän puhdistustoimet on saatu päätökseen.
Muilta osin hankkeesta tiedottaa Oy Teboil Ab, San Brusila.

AIKATAULU
Jakeluaseman purkutyöt on suunniteltu tehtäväksi kesällä 2018. Tarkempi töiden
aloituksen aikataulu ilmoitetaan sen varmistuttua Lapin ELY-keskukselle ja
Rovaniemen
ympäristönsuojeluviranomaiselle
lähetettävän
aloitusilmoituksen
yhteydessä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen
puhdistam isen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 698-9-9061-1 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden
haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot öljyhiilivetyjen osalta:
O
bensiinijakeet (C5-C1o) 500 mg/kg,
O
keskitisleet (>010-021) 1 000 mg/kg ja
O
raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 2 000 mg/kg.
Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoi
suudet ylittävät ylemmän ohjearvon saadaan poistettua. Kaivumaita, joiden
pitoisuudet jäävät alle ylempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen
täytöissä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
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Alueen pohjaveden
puhdistustarve.

haitta-ainepitoisuudet

tulee

selvittää

ja

arvioitava

Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja
Rovaniemen
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
kaupungin
Maaperän
kunnostustyöt on saatettava loppuun
päätöksen voimassaoloaikana.
Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus
hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan esityksestä loppuun saatetuksi.
2.

Pilaantuneen maa-alueen kaivannot on aidattava. Lisäksi kunnostusalue on
varustettava pilaantuneen maaperän kunnostuksesta kertovin kyltein.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Kaivannoista poistellavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 11 täsmennetyllä tavalla
ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä
pitoisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan.
Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtausta
soihin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä kartalla sekä
esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista
ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhd istustarpeesta.
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Määräys melun torjunnasta
7.

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

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
8.

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

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
9.

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

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja raportoinnista
10.

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

11.

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

12.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä kunnostuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnan
harjoittajan esitettävä selvitys kunnostettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistus
tarpeesta.
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13.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3)
kuukauden kuluessa töiden suorillamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
O
toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
O
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta
O
tarvittaessa määräyksessä 6 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 12 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
O
työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot.

Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäise
miseksi. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantunei
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot öljyhiilivetypitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittä
essään huomioon alueen asemakaavoituksen ja käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa
noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä
toiminnasta ennakolta arvioiden aiheudu ympäristön muuta pilaantumista tai sen
vaaraa. Kunnostustyölle on asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun
viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan
tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista
(määräys 1).
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen
toimittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm.
oikeanlaisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä
(määräykset 3-4).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölte, mikäli niitä ei
käsitellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan
saaneissa laitoksissa (määräys 5).
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
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tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden
turvaamiseksi (määräys 7).

Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 8).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antami
seksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 9).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. 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,
että kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin
kenttämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi
kaivantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottami
nen varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
Kunnostustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
kunnostettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti
sekä arvioimaan mahdollistenjatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 10-13).
Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa 31.12.2021 asti. Kunnostustyö voidaan aloittaa päätöksen
antopäivänä. Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille,
mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saada
puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa
Hallituskatu 7, Rovaniemi. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi
> Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti >
Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maaalueet> Lapin ELY-keskus.
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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 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,
Valtion maksuperustelaki (150/1992)8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehittämis-ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018
(1066/2017).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 045 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö
keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksul
lisista suoritteista vuonna 2018 (1066/2017) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän
päätöksen käsittelyyn käytettiin 19 tuntia eli maksu on yhteensä 1 045 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944)

LASKUN LÄHETTÄMINEN
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää myöhemmin tätä päätöstä
koskevan laskun.

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
vai ittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikön
sijainen, Ylitarkastaja

Ylitarkastaja
LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

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

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräalkaan lukematta. Valitusaika päättyy 24.8.2018.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin
ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta,
jonka alueella toiminnan ym päristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella
ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.

Valituksen sisältö

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

-

-

-

-

-

-

Valituksen liitteet

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

-

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä
liitteineen
toimitettava
on
Vaasan
hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

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

Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8—1 6.15

Vaasan
hallinto-oikeudessa
valituksen
käsittelystä
perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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