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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka kos
kee pilaantuneen maa-alueen puhdistamista.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Sodankylän Sota Oy
Jeesiöntie 33
99600 Sodankylä
yhteyshenkilö: Aki Simula

PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Sodankylän kunnan Moskuvaatan kylässä kiinteistöillä
RN:ot 758-409-2-27 ja 758-409-2-28 sekä Ketsilön kylässä kiinteistöllä RN:o 758-4031-45. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maa-alueen 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 2.10.2015.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KIINTEISTÖN OMISTAJAT
Alueella ovat voimassa oikeusvaikutteinen Sodankylä, Kelujärvi-Rajala osayleiskaava
sekä Pohjois-Lapin maakuntakaava.
Sodankylä, Kelujärvi-Rajala osayleiskaavassa toimenpidealueen kaavamerkintänä on
maa-ainesten ottoalue (El; alueet on ottamisen päätyttyä maisemoitava maa-aines
lupaehtojen mukaisesti. Alueella sallitaan luontaistalouden sekä metsä- ja porotalou
den harjoittaminen, mikäli sitä ei ole kielletty tai rajoitettu erityislakeihin perustuvin pääLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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töksin). Kiinteistön 758-409-2-28 länsiosassa on kaavamerkintä maa- ja metsätalous
valtainen alue (M) ja kiinteistö rajautuu lännessä tiealueeseen. Kiinteistön 758-403-145 koillisosassa on kaavamerkintä suojeltujen tai silmälläpidettävien kasvien tai eläin
ten esiintymäalue (si; luonnonsuojelulain nojalla suojellun, uhanalaisen tai silmälläpi
dettävän lajin eslintymäalue, jonka ympäristö on säilytettävä ja ylläpidettävä lajille suo
tuisana) sekä itäosassa on kaavamerkintänä maiseman monimuotoisuuden kannalta
tärkeä alue (ma). Toimenpidealue rajautuu eteläpuolella maa-ainesten ottoalueeseen
(El) ja kaakkoispuolella maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityistä ulkoi
lun ohjaamistarvetta (MU-1).

Pohjois-Lapin maakuntakaavassa alueen kaavamerkintänä on maa- ja metsätalousval
tainen alue (M).
Kiinteistön 758-409-2-27 omistaa Kemijoki Oy sekä kiinteistöt 758-409-2-28 ja 758403-1-45 Sodankylän Sora Oy.

ILMOITETTU TOIMINTA
Kohteessa toimii Sodankylän Sora Oy, jonka toimialaan kuuluu maa-ainesten ottami
nen ja murskaaminen. Murskauslaitoksen sijainti ja koneiden säilytyspaikat ovat olleet
samat alusta asti. Murskaustoiminnan aikana 1990-luvulta lähtien maaperään on pääs
syt valumaan öljyä vähitellen. Öljyt ovat peräisin työkoneista sekä mahdollisesti murs
keaseman alla olevasta altaasta.
Ottamisalueelle on eri aikoina tuotu sinne kuulumattomia aineksia kuten öljysoraa, as
faltin kappaleita, lohkareita ja metalliromua.
Öljysora- ja asfalttimateriaali on peräisin Tielaitoksen vanhasta öljysoravarastosta ja
varaston pohjana olleesta päällysteestä. Öljysora- ja asfalttikappaleita on ottoalueen
keskiosan kahdessa pintamaa- ja moreenikasassa. Lisäksi vanhaa päällystettä on
murskausaseman eteläpuolella vanhalla ajouralla, joka päättyy eteläiseen vesialtaa
seen. Lounaisosassa on myös erillinen kasa asfalttiaseman kuonaa sekä yksi kasa as
falttirouhetta alueen lounaisosassa.
Ottoalueen pohjoispäässä on pohjavesilammikkoon upotettuna Kitisen ruoppaustyö
maalta 1990-luvulta alueelle murskattavaksi tuotua lohkare/Iouheainesta. Lohkareet on
upotettu pohjavesilammikkoon vuoden 2014 aikana. Murskausaseman lähellä on kasa
samaa Iohkare/louheainesta. Sodankylän Sora Oy tulee hakemaan ympäristölupaa
murskausaseman sijoittamiselle ja soran sekä alueella olevien lohkareiden murskaami
selle ja lohkareiden väliaikaiselle varastoinnille.
1990-luvulla Sodankylän Sora Oy teki Sodankylän kunnan kanssa kierrätyskokeilun,
jossa lasipulloista peräisin olevaa lasia uusiokäytettiin murskaamalla ja sekoittamalla
sitä kivimurskeeseen. Kokeilusta on jäänyt alueelle lasijätettä.
Maaperä sekä pinta- ja pohjavedet
Lähin vesistö Kitisenjoki sijaitsee idän suuntaan noin 200 metrin etäisyydellä kohteesta.
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Kohde sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla (luokka II) Ahvenjärvenkankaan pohja
vesialueella (tunnus 12758120). Ahvenjärvenkangas on matalahko ja laaja sora-hiekka
muodostuma. Muodostuman pinnalla on tuulikerrostumia. Pohjavesi virtaa kankaalta
Kitisenjokeen päin.
Alueella on tehty pohjavesiselvityksiä vuosina 1979 ja 1986. Pisteessä 210 a on tehty
16 vuorokautta kestänyt koepumppaus 25.11.-11.12.1986. Tutkimuksen mukaan koh
teesta arvioidaan saatavan hyvälaatuista pohjavettä noin 200 m3Id. Tutkittu vedenot
tamopaikka 210 a sijaitsee suunnitellusta maa-ainesten ottamispaikasta lähimmillään
noin 1,8 kilometrin päässä lounaaseen. Lisäksi pisteessä 149 on vuonna 1979 tutkittu
vedenottamopaikka, josta arvioidaan saatavan pohjavettä myös noin 200 m3/d. Piste
149 sijaitsee lähimmillään noin 1,5 kilometrin päässä suunnitellusta maa-ainesten ot
tamispaikasta lounaaseen.
Ahvenjärvenkankaan pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen nykyinen rajaus
ei täysin vastaa tilannetta maastossa. Pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella
maaperän tulee olla vähintään hienoa hiekkaa vastaavaa. Alueella olevilla ottamisalu
eilla tehtyjen havaintojen mukaan maaperä on melko karkeaa eli soraa ja hiekkaa
myös nykyisen muodostumisalueen ulkopuolella. Hakemuksessa esitettyä aluetta on
kin pidettävä pohjaveden varsinaisena muodostumisalueena. Lisäksi havaintojen mu
kaan vaikuttaa siltä, että kyseessä oleva alue sijaitsee muodostumassa karkeimmalla
ydinosalla, joten alue voisi soveltua parhaiten myös vedenottamiseen. ELY-keskus tu
lee muuttamaan muodostumisalueen rajausta syksyn 2015 aikana.
Alueelta otettujen pohjavesinäytteiden perusteella pohjavesiputkessa 1 on todettu öl
jyhiilivetyjä (näyte 20.2.2013).

HAITTA-AINETUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
23.6.2015 pidetyssä katselmuksessa Sodankylän Sora Oy:n maa-ainesten ottoalueella
oli sovittu, että Geopudas Oy toimittaa selvityksen siitä, mitä aineksia alueella on läjitet
tyinä. Lisäksi selvityksessä tulee mainita ainesten alkuperä, sijainti, laatu, määrä ja
toimituspaikka.
Katselmuksessa sovittu vesinäyte on otettu heinäkuussa ja toimitettu analysoitavaksi
Ahma Ympäristö Oy:n laboratorioon Rovaniemelle. Tutkimus on valmistunut 3.8.2015
ja vesinäytteessä todettiin hiilivetyjen määrän alittavan laboratorion määritysrajan.
Oljyyntynyt maaperä
Geopudas Oy:n 15.8.2015 laatimassa selvityksen mukaan (Selvitys kehotuksessa ja
muistiossa mainittuihin asiakohtiin) murskausaseman läheisyydessä maaperässä oleva
öljy on peräisin työkoneista sekä mahdollisesti murskeaseman alla olevasta altaasta.
Pilaantuminen on tapahtunut vähitellen toiminnan jatkuessa. Öljyyntyneessä maape
rässä on diesel -öljyä, kevyttä polttoöljyä ja mahdollisesti hydrauliikkaöljyä. Öljyhiilive
typitoisuuksia ei ole todennettu mittauksin. Pilaantuneet kohdat ovat pistemäisiä ja pin
ta-ala yhteensä on arviolta noin 70-100 m2. Maa-ainespaksuus pohjavesipinnan ylä
puolella on noin 0,8 metriä, joten mahdollisesti pilaantuneen maa-aineksen määrä on
arviolta noin 50 m3.
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Vanhat päällystemateriaalit

Alueella on vanhoja öljysora- ja asfalttikappaleita ottoalueen keskiosan kahdessa pin
tamaa- ja moreenikasassa. Lisäksi vanhaa päällystettä on murskausaseman eteläpuo
lella vanhalla ajouralla, joka päättyy eteläiseen vesialtaaseen. Lounaisosassa on myös
erillinen kasa asfalttiaseman kuonaa sekä yksi kasa asfalttirouhetta alueen lounais
osassa. Geopudas Oy:n toimeksiannosta ovat Skanska Asfaltti Oy:n edustajat tutustu
neet em. aineksiin heinäkuussa 2015. Skanska Asfaltti Oy:llä on mahdollisuus vas
taanottaa em. materiaalit uusioasfalttien raaka-aineiksi, mikäli päällysteainesten seas
sa ei ole haitallisessa määrin maa-aineksia eikä humusta.
Kahdessa ottoalueen keskiosan maa-aineskasassa oleva öljysora- ja asfalttikappaleita
sisältävä ainesmäärä on arviolta noin 50 m3. Materiaali on peräisin Tielaitoksen van
hasta öljysoravarastosta ja varaston pohjana olleesta päällysteestä. Ainekset ovat ol
leet alueella noin 20 vuotta eikä niistä ole todettu olevan haitallisia vaikutuksia alueen
pohjaveteen (pieniä hiilivetyjäämiä on todettu yhdessä vesinäytteessä murskausase
man läheisyydessä).
Ottoalueen eteläosassa olevan vanhan tiepohjan päällysteenä on tiettävästi em. Tielai
toksen öljysoraa. Lisäksi vesialtaassa on päällysteen kappaleita. Ainesmäärä on arviol
ta yhteensä noin 25 m3.
Lisäksi kahden erillisen pienen päällysteaineskasan (asfalttiaseman kuona- sekä asfalt
tirouhekasa) ainesmäärä on yhteensä arviolta noin 20 m3. Materiaaleille ei tarvita ana
lysointia.
Lasijäte

Alueen kaakkoisosassa on paikallisesta Alkon myymälästä peräisin olevaa lasipulloai
nesta sisältävää maa-ainesta. 1990-luvulla Sodankylän Sora Oy teki Sodankylän kun
nan kanssa kierrätyskokeilun, jossa lasipulloista peräisin olevaa lasia uusiokäytettiin
murskaamalla ja sekoittamalla sitä kivimurskeeseen. Kokeilusta jääneen lasiaineksen
määrä on arviolta noin 1-2 m3.
Louheet

Ottoalueen pohjoispäässä on pohjavesilammikkoon upotettuna lohkareita/louhetta ja
murskausaseman lähellä on kasa samaa lohkare/louheainesta. Ainekset ovat peräisin
Kitisen ruoppaustyömaalta ja tuotu alueelle murskattavaksi. Lammikkoon upotetun ai
neksen määrä on arviolta noin 20 m3. Lohkareista muutama on kiisupitoista, ruosteista
liusketta ja muutoin vulkaniittikiveä, joka ei aiheuta haitallisia päästöjä maaperään tai
pohjaveteen. Myös murskeaseman viereisen kasan kiviaines on pääosin vulkaniittia ja
seassa on muutamia gratoidilohkareita, jotka nekään eivät aiheuta maaperän likaantu
mista. Kasan ainesmäärä on arviolta noin 100 m3.
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HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN
Lähtökohdat
Asetus pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007), jossa an
netaan haitta-aineille tavoite- ja ohjearvot, on tullut voimaan 1.6.2007. Asetuksessa
annetaan haitta-aineille kolme arvoa: kynnysarvo sekä alempi ja ylempi ohjearvo. Kyn
nysarvo edustaa pilaantuneisuutta, jonka ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puh
distustarve on arvioitava.
Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaaval
la alueella pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjear
von. Muilla alueilla maaperää pidetään pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää
alemman ohjearvon.
Pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi
Kiinteistöllä sijaitsevan murskausaseman läheisyydessä on pilaantuneisuutta, joka vaa
tii kunnostustoimenpiteitä. Tutkimusten perusteella alueella on havaittu öljyillä pilaantu
nutta maa-ainesta, mutta öljyhiilivetypitoisuuksia ei ole todettu mittauksin. 23.6.2015
pidetyssä katselmuksessa oli sovittu vesinäytteenotosta ja tämän tutkimuksen (valmis
tunut 3.8.2015) tuloksen mukaan näytteen hiilivetyjen määrä on alle laboratorion määri
tysrajan.
Huomioiden alueen sijainti II luokan pohjavesialueella, esitetään maaperä kunnostetta
vaksi VNa 214/2007 mukaisiin alempiin ohjearvotasoihin öljyhiilivetyjen osalta.
Pilaantuneisuuden määräarvio
Öljyhiilivedyillä pilaantuneet kohdat ovat pistemäisiä ja pinta-ala on arviolta yhteensä
noin 70-1 00 m2. Maa-ainespaksuus pohjavesipinnan yläpuolella on noin 0,8 metriä, jo
ten pilaantuneen maa-aineksen määrä on arviolta noin 50 m3.
Alueella olevia vanhoja öljysora- ja asfalttikappaleita sisältäviä maa-aineksia arvioidaan
olevan yhteensä noin 95 m3 viidessä eri kohdassa.
Lasijätteen määräksi arvioidaan noin 1-2 m3.
Lohkareiden ja louheiden määräksi arvioidaan yhteensä noin 120 m3.

KUNNOSTUS
Kunnostustyölle nimetään valvoja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töi
den aloittamista Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviran
omaiselle.
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Kunnostusmenetelmä
Oljyyntynyt maaperä
Öljyhiilivedyillä pilaantuneet maa-alueet kunnostetaan massanvaihtoina. Pilaantuneet
maamassat kuljetetaan asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan jatkokä
siteltäväksi tai loppusijoitettavaksi. Poistettava maa-aines korvataan ottoalueella oleval
la puhtaalla hiekalla nykyiselle maanpinnan tasolle saakka. Sekajätettä sisältävät maaainekset on toimitettava vastaanottopaikkaan, jolla on voimassaoleva ympäristölupa
maiden vastaanottamiselle.
Vanhat päällystemateriaalit
Kahdessa maa-aineskasassa olevat öljysora- ja asfalttikappaleet tulee käsitellä siten,
että maa-ainekset levitetään ylemmälle ottotasolle, jossa öljysora- ja asfalttikappaleet
kerätään vaihtolavoille tai suoraan kuorma-auton lavalle. Kerätyt päällystekappaleet
toimitetaan Skanska Asfaltti Oy:n toimipisteeseen Rovaniemelle tai, mikäli aines ei so
vellu Skanska Asfaltti Oy:lle, toimitetaan aines kaatopaikalle. Jäljelle jäävästä maa
aineksesta tehdään puhdistustyön aikana kenttätestejä esim. PetroFLAG-menetelmä
laitteistolla, jotta voidaan todeta puhdistustyön riittävyys. Työn aikana otetaan näytteet
myös laboratorioanalyysejä varten, jotta voidaan todeta jäljelle jääneen aineksen sovel
tuvuus uusiokäyttöön tai ottoalueen maisemointiin. Puhdistetut maa-ainekset käytetään
ottoalueen maisemoinnissa mm. luiskien muotoiluun maa-ainesten ottosuunnitelman
mukaisesti.
Ottoalueen eteläosassa oleva vanhan tiepohjan päällyste kuoritaan ja päällysteen kap
paleet nostetaan myös vesialtaasta. Ainekset toimitetaan edellä mainitulla tavalla
Skanska Asfaltti Oy:n toimipisteeseen Rovaniemelle tai, mikäli aines ei sovellu Skans
ka Asfaltti Oy:lle, toimitetaan aines kaatopaikalle. Jäljelle jäävästä maa-aineksesta teh
dään puhdistustyön aikana kenttätestejä esim. PetroFLAG-menetelmälaitteistolla. Työn
aikana otetaan näytteet myös laboratorioanalyysejä varten, jotta voidaan todeta pääl
lysteen alla olleen maa-aineksen soveltuvuus maarakennusmateriaaliksi, koska alueel
le tullaan hakemaan vesilain mukaisen hakemuksen lisäksi MAL:n mukaista ottolupaa
pohjavesipinnan alapuolella. Poistettava maa-aines korvataan ottoalueella olevalla,
puhtaalla hiekalla nykyiselle maanpinnan tasolle saakka.
Lasijäte
Lasijätettä sisältävä maa-aines alueen kaakkoisosassa kerätään pois. Maa-aineksessa
oleva lasiaines otetaan seulomalla ja/tai käsin erilleen ja toimitetaan joko lasinkeräyk
seen tai alueelliselle kaatopaikalle. Maa-aines, josta lasia ei saada erilleen, toimitetaan
alueelliselle kaatopaikalle.
Louheet
Lammikossa olevat lohkareet nostetaan pois ja alueella oleva, ruosteinen kiisupitoinen
kiviaines kuoritaan ja ainekset läjitetään väliaikaisesti kiinteistön 758-409-2-27 ottamat
tomalle alueelle tien ja ottoalueen väliin, jossa suojakerros pohjavesipinnan yläpuolella
on yli 8 metriä. Lohkareet murskataan Sodankylän Sora Oy:n myöhemmin hakemalla
ympäristöluvalla. Murskausaseman paikaksi tullaan esittämään ottoalueen ja tien välis
sä olevaa +188 tasolla olevaa aluetta. Mikäli lupaa murskaukselle ei myönnetä, toimite
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taan ainekset muualle, myöhemmin esitettävälle laitokselle murskattavaksi tai muualle
läjitettäväksi.
Murskausaseman vieressä oleva lohkare/louhekasa jätetään toistaiseksi paikalleen ja
aines murskataan Sodankylän Sora Oy:n myöhemmin hakemalla, em. ympäristöluval
la. Mikäli lupaa murskaukselle ei myönnetä, toimitetaan ainekset muualle, myöhemmin
esitettävälle laitokselle murskattavaksi tai muualle läjitettäväksi tai käytettäväksi louhe
penkereenä.
Murskeet toimitetaan normaaleina maarakennusmateriaaleina maarakennuskohteisiin
mahdollisimman pian murskausluvan saamisen jälkeen.
Ympäristölupahakemus murskausaseman sijoittamiselle ja soran sekä alueella olevien
lohkareiden murskaamiselle ja lohkareiden väliaikaiselle varastoinnille haetaan mah
dollisimman pikaisesti.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoituksesta tiedottaminen
Lapin ELY-keskus on tiedottanut ilmoituksesta ympäristönsuojelulain 121 §:n mukai
sesti. Pilaantuneen maaperän kunnostukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitettujen alueiden
puhdistamisen. Kiinteistön RN:ot 758-409-2-27 omistajalta on saatava suostumus en
nen puhdistustöiden aloittamista. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia
määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöiltä RN:ot 758-409-2-27, 758-409-2-28 ja 758-403-1-45 on poistettava
pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston
maaperän pilaantuneisuuden puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) aIemmat ohjearvot öljyhiilivetyjen osalta. Alempi ohjearvo bensii
nijakeille on C5-C,0 on 100 mglkg, keskitisleille Cio-C21 300 mg/kg ja raskaille
öljyjakeille C21-C40 600 mglkg. Lisäksi alueelle varastoidut öljysora- ja asfalttijät
teet sekä maaperään haudatut lasijätteet tulee poistaa. Kunnostustyöt on ulotet
tava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoisuudet ylittävät alemman oh
jearvon saadaan poistettua. Alueen pohjaveden laatu tulee selvittää kunnostus
töiden yhteydessä ja tarvittaessa kunnostaa.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodan
kylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saa
tettava öljypilaantuman osalta loppuun 30.6.2016 ja öljysora-, asfaltti- ja lasijät
teiden osalta 30.11.2016 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen
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saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan
esityksestä loppuun saatetuksi.
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 jätejakeiden sijoi
tuspaikka on ilmoitettava Lapin ELY-keskukseile ja Sodankylän kunnan ympäris
tönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen
kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaan
tumisen vaaraa. Kuljetettaessa 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
tuneita maita siirrettäessä on kuljetusten mukana jätelain (646/2011) 121 §:n mu
kainen siirtoasiakirja.

3.

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

4.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, on se
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
tukseen soveltuvaila laitteistolla. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään,
on veden viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitok
selta ja noudatettava 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.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 10 täsmennetyllä tavalla
ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä pi
toisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan. Mi
käli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoihin,
on esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä esitettä
vä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja
terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräys melun torjunnasta
6.

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
ekvivaienttimelutason (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.
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Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
7.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys pi
laantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tu
lee laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot,
työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää kun
nostustyön aikana.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
8.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel
le. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on ta
pauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

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 Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

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 alittavat kaikilta kaivannon reunoilta
ja sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa peittää en
nen kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulosten perusteella on todettu maaperän
pilaantumattomuus ja Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristön
suojeluviranomaiselle on varattu 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 Sodanky
län kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto työmaapöytäkirjasta,
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 alueen pohjaveden laadusta,
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O

O

selvitys alueelta ja kaivannoista poistettujen jätteiden ja maa-ainesten laa
dusta, määrästä, käsittelystä ja sijoituspaikasta ja
tarvittaessa määräyksessä 5 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 11 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

Loppuraportista tulee lisäksi tehdä tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua
käyttäen (www.suomLfi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä
YM027).
Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisek
si. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aiemmat ohjearvot öl
jyhiilivetypitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään
huomioon alueen kaavoitustilanteen, käyttötarkoituksen ja sijainnin II luokan pohjavesi
alueella. Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puh
distusmenetelmää eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Kunnos
tustyölle on asetettu määräajat, jotta työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan
kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunni
tellusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista (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 öljyhiilivetyjen edel
leen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Hiilivetyjä sisältävät jätteet
voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä
asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneissa lai
toksissa (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.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mah
dollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 5).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa
miseksi. Annetut melutason ohjearvot ovat valtioneuvoston melutason ohjearvojen
(993/1992) mukaiset (määräys 6).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 7).
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Ilmoitusvelvollisuus 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
valvontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on
tärkeää, että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja
kunnostuksen 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
Tiedonkulun ja
havainnoin.
viranomaisvalvonnan varmistamiseksi kaivantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on
tarpeen.
Laboratoriotulosten odottaminen varmistaa
päätöksessä asetetun
puhdistustason saavuttamisen.
Kun nostustyön 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.
Dokumentointi on tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. Sähköisen lomakepalvelun
käyttö on maksutonta ja se helpottaa viranomaisen tiedon tallentamista. Lomake ja sen
täyttöohje löytyvät internet-osoitteesta: http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/
asioiverkossa/lomakkeeUymyml27/index. html (määräykset 9-12).
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

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),
Valtion maksuperustelaki (150/1 992) 8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elin
keinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2015 (1397/2014).
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 375 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2015
(1397/2014) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtä
vän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän päätöksen käsittelyyn käytettiin 25
tuntia eli maksu on yhteensä 1 375 €.
LASKUN LÄHETTÄMINEN
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää myöhemmin teille tätä päätöstä
koskevan laskun.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Sodankylän kunnan terveydensuojeluviranomainen
Lapin poliisilaitos
Suomen ympäristökeskus
TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen maaperän tilan tie
tojärjestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Ä
Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö

Eira Luokkanen

4Z %/%•
Ympäristöinsinööri

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
Nykytilannekartta
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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 juhannusaaifo, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämises
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
Valituskirjelmässä 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 ilmoitellava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asi
aa koskevat ilmoitukset valittajalle 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 allekirjoiteilava 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
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1058/2013)
nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua
97 €. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
postiosoite:
PL 204, 65101 VAASA
käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
aukioloaika:
8.00 16.15
puhelin:
029 56 42611
telekopio:
029 56 42760
sähköposti:
vaasa.hao(äoikeus.fi
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
-
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Kyla:

1

KÄRVÄSNIEMI 758—403—1—45

GEOPUDAS OY

13.8.2015

Piirros 8812.1

NYKYTILANNEKARUA
1:4000

lohkareita ja louhetta
lammikossa sekd kasassa
2 pHystekappaIeita maa—
aineskasoissa ja tieuralla
seki erilliskasoja
3
Iasijtett
4
ikaantuneen maa—aineksen
puhdistusalue
5
lohkareiden vdliaikainen
varastoalue
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