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Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhd istamisesta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Puustelli Group Oy, Teollisuuskatu 46, 29200 Harjavalta

PUHDISTETTAVAT ALUEET JA NIIDEN HALTIJAT
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnus
Kiinteistön haltija

Harjavalta
Teollisuuskatu 46
79-1 07-4-3
Puustelli Group Oy, Teollisuuskatu 46, 29200
Harjavalta

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 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 22.5.2012.
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tai sitä edeltävät toimival
taiset viranomaiset, eivät ole tehneet ympäristönsuojelulaissa tai sitä aiemmassa
lainsäädännössä mainittuja päätöksiä, jotka olisivat koskeneet ilmoituksessa mainitun
alueen puhdistamista.

PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksessa ja sen liitteenä olevassa maaperän puhdistuksen yleissuunnitelmassa
(Ramboll Finland Oy, 16.5.2012) mainitut alueen käyttöä, maaperän haittaainepitoisuuksia, maaperän puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän
puhdistamista koskevat menettelyt, ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:

Puhdistettavan alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Ilmoitus koskee Puustelli Group Oy:n Harjavallan tehtaiden toimistorakennuksen kel
larissa olevan varastotilan lattian alapuolisen maaperän puhdistamista (toimenpide
alue). Varastotilassa on säilytetty mm. erilaisia voiteluöljyjä 1980 -luvulta saakka. 01jytuotteita on päässyt kellarin betonilattialle ja sitä kautta maaperään. Ilmoituksen mu
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, L1IKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUS
YMPÄRISTÖ JA LUONNON VARAT
Vaihde 0295 022 500
kirjaamovarsinais-suomi@ely-keskusfl
www.ely-keskusfl/varsinais-suomi

Lemminkäisenkatu 14-18 B, PL 523, 20101 Turku
Valtakatu 12, 28100 Pori
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kaan kellari on tarkoitus uudistaa varastotilaksi, jonka yhteydessä lattia puretaan ja
maaperä lattian alapuolelta puhdistetaan. Varastotilan vieressä oleva huoltokuilun
alapuolisen maaperän arvioidaan myös olevan pilaantunut.
Toimenpidealue sijaitsee asemakaavan mukaan teollisuusrakennusten korttelialueella
(TT-1 -asemakaavamerkintä).
Puustelli Group Oy:n Harjavallan tehtaat sijaitsevat alueella, joka rajoittuu Teollisuuskatuun, rautatiealueeseen ja teollisuuskäytössä oleviin alueisiin. Lähin asuinkäytössä
oleva rakennus sijaitsee n. 100 m etäisyydellä toimenpidealueesta.
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
llmoituksessa esitettyjen tietojen mukaan voiteluöljyjen varastointi on aiheuttanut toimenpidealueen maaperän pilaantumisen.
Maaperä
Toimenpidealueen maaperä on hiekkaa.
Pohja- ja pintavedet
Toimenpidealue sijaitsee Järilänvuoren pohjavesialueella. Pohjavesialuekartan mu
kaan pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen raja on n. 200 m etäisyydellä puhdistetavasta alueesta.
Pohjavedenpinta on alueella n. 10 20 m syvyydessä maanpinnasta. Pohjaveden vir
taussuunta on alueelta kohti luodetta. Hiittenharjun pohjavedenottamo sijaitsee koh
teesta lounaaseen, n. 1 km etäisyydellä puhdistettavasta alueesta.
-

Kokemäenjoki sijaitsee n. 400 etäisyydellä puhdistettavasta alueesta.
Maaperän haitta-ainepitoisuudet ja pilaantuneen maan määrä
Voiteluöljyvaraston lattian alapuolisen maaperän laatua on tutkittu 2.2.2012. Maape
ränäytteet (6 kpl) otettiin lattian läpi porattujen tutkimusreikien kautta. Maanäytteitä
otettiin n. 30 cm:n syvyyteen lattian alla olevasta maanpinnasta.
) vaihtelivat kaasukromato
40
-C
10
Maanäytteiden öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuudet (C
grafisesti määritettynä välillä < 20 21 440 mg/kg.
-

:n suuruiselta alueelta. Pilaantu
2
Maaperän arvioidaan olevan pilaantunut noin 20 m
ktr. Ilmoituksen mukaan varastotilan vieressä
3
neen maan määräksi arvioidaan 20 m
olevan huoltokuilun lattian alapuolinen maaperä on mahdollisesti pilaantunut.
Pohja- tai pintavesien laatu
Toimenpidealueen pohja- tai pintaveden laatua ei tutkimuksen yhteydessä ole selvi
tetty.
Maaperän puhdistustarpeen arviointi
Maaperä on kohteessa pilaantunut öljyhiilivety-yhdisteillä. Hiilivetykomponenttien pi
toisuudet ylittävät paikoin ylemmät ohjearvot ja ongelmajätteen raja-arvot. Kohteen
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tu’eva käyttö, ympäristö ja pohjavesialue huomioiden kellaritilan lattian alapuolinen
maaerä on puhdistettava tilojen saneeraustöiden yhteydessä.
Maaperän puhdistustaVOitteet ja ..periaatteet
Kellaritilan ja huoltokuilun alapuolinen maaperä puhdistetaan poistamalla pilaantu
neeksi luokitellut maat. Kaivutöitä ei uloteta rakennusten kantavien rakenteiden alapuolelle. Maaperästä poistetaan maat, joissa haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät
seuraavat arvot:
Haitta-aine

Pitoisuus
mglkg)

Bensiini (C
-)
5
10
C
poltt
Kevyt
oöljy (Co- )
21
C
Raskas polttoöljy (C
-)
21
40
C
PAH —yhdisteet yhteensä

100
300
600
15

Eri PAH -yhdisteiden osalta puhtaustavoitteeksi esitetään kynnysarvoja. Puhtausta
voitteen arvioinnissa otetaan huomioon analyysimenetelmän virhemarginaali.
Uuden lattian alta poistetaan lisäksi pilaantumatonta maata vähintään 0,4 m syvyydel
tä.
Maa-ainesten käsittely
Ongelmajätepitoiset maat (pitoisuus yli 10 000 mg/kg), ja maat, joissa öljypitoisuus on
yli 2 500 mg/kg, toimitetaan laitokselle (esim. Ekokem-Palvelu Oy, Pori), jolla on lupa
ottaa vastaan ko. jätettä. Samoin menetellään maille, jotka sisältävät haihtuvia hiilive
tyjä.
Maat, joissa öljyhiilivetyPitoisuus on alle 2500 mg/kg, voidaan toimittaa tietyin rajoi
tuksin yhdyskuntajätteen kaatopaikalle (esim Satakierto Oy, Köyliö).
.

Maat, joissa öljyhiilivetypitoisuus on alle kynnysarvojen, sijoitetaan maankaatopaikalle
tai yhtiön omalle tontille.
Poistettavista maista laaditaan siirtoasiakirjat, joista käy ilmi mm. kuljetettavan maan
haittaainepitoisuustiedot. Siirtoasiakirjat esitetään kuorman vastaanottopaikassa.
Kunnostustyöfl ohjaus
Ympäristötekninen valvoja määrittää kaivutason Maiden lajittelua ja puhdistustyötä
ohjataan aistinvaraisesti ja kenttämittausmenetelmän avulla.
.

Poistettavan maakuorman kokonaisöljyhiilivetyjen pitoisuuksia seurataan kenttämit
tausmenetelmän (Petroflag) ja aistinvaraisten havaintojen avulla. Kenttämittaukset
varmistetaan laboratorioanalyysien avulla niin, että jokaista 1 Olm
ktr maa-aineserää
3
kohti tehdään yksi jaboratorioanalyysi.
Kunnostuksen lopputulOksen toteaminen
Kaivutyön riittävyys todetaan kenttämittausmenetelmän avulla. Puhdistetulta alueelta
otetaan lisäksi neljä maaperänäytettä, joista määritetään laboratoriossa mineraaliöljyt
10 ja PAH -yhdisteet.
(C
4
-C
)
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Poikkeukselliset tilanteet
Viranomaisiin otetaan välittömästi yhteyttä oikean menettelytaVan löytämiseksi, mikäli
puhdistustYön yhteydessä maaperässä havaitaan sellaisia haitta-aineita, joiden poistamiseen tai käsittelyyn ei ole voitu varautua. Samoin menetellään, mikäli haittaaineita on merkittäviä pitoisuuksia järkevän kaivutason alapuolella tai kaivualueen uIkopuolella.
TyösuojelU
Urakoitsija vastaa tarvittavista suojatoimenPiteistä työalueella.
Kirjanpito
Työmaapäiväkiriaan merkitään mm. tiedot poistettavien maiden määrästä ja haittaainepitoisuuksista sekä käsittelypaikoista.
Loppu raportti
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä laaditaan loppuraportti, jossa esitetään tiedot
poistettujen maiden kokonaismääristä ja haittaainePitoisuuksista, sekä alueelle jääneen pohjamaan haitta-aineiden kokonaismääristä. Lisäksi raporttiin liitetään lausunto
puhdistustavoitteen saavuttamisesta.
Tiedotus
Puhdistustyön aloituksesta laaditaan aloitusilmoitus, joka toimitetaan VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä paikalliselle ympäristövi
ranomaiselle. Ilmoitus tehdään noin viikkoa ennen puhdistustöiden aloittamista.
Puhdistustyön aikataulu
Puhdistustyö on tarkoitus aloittaa aikaisintaan kesäkuun 2012 lopussa. Töiden arvioidaan kestävän 1-2 viikkoa.
PuhdistuStYöfl aloitusilmoitus
Varsinais-Suomen ELY -keskukselle on 14.6.2012 toimitettu puhdistuksen aloitusil
moitus, jonka mukaan maaperän puhdistustyön on tarkoitus aloittaa 25.6.2012.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 24.5.2012 ilmoittanut Harjavallan kaupungin ympä
ristönsu0jeluviran0mai5e maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolos
ta ja varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto.
Ilmoituksesta ei määräaikaan mennessä ole saatu lausuntoa tai muita mielipiteitä.
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VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut Puustelli Group Oy:n 225.2012 vireil
le tulleen ilmoituksen. ELY -keskus hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistamista
koskevat menettely kuitenkin niin, että seuraavia määräyksiä toiminnan järjestämises
tä ja valvonnasta on noudatettava:
Maaperän puhtausarvot ja niiden toteaminen
1)

Maaperän puhdistustyöt on aloitettava joltakin ilmoituksen liitekartassa pilaantuneeksi
arvioidulta alueelta. Puhdistustöitä on jatkettava kunnes määräyksessä 2 mainittujen
jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet eivät yhtä ilmoituksessa mainittuja
puhtausarvoja, eivätkä seuraavia arvoja:

Haitta-aine
Antraseeni
Bentso(a)antraseeni
Bentso(a)pyreeni
Fenantreeni
Fluorantreeni
Naftaleeni

Pitoisuus (mglkg)
1
1
0,2
1
1
1

Puhtausarvot katsotaan riittäväksi kun, jäännöspitoisuusnäytteiden Iaboratorioana
lyysituloksista on vähennetty käytetyn Iaboratorioanalyysimenetelmän määritystark
kuus (YSL 78 §).
2)

Puhdistustyön lopputulos on todettava toimenpidealueelle jäävästä maaperästä otet
tavien jäännöspitoisuusnäytteiden avulla.
Jäännöspitoisuusnäyte, joka saa olla enintään viidestä osanäytteestä koottu kokoo
manäyte, saa edustaa enintään n. 100 m
:n suuruista toimenpidealuetta. Näytteen on
2
edustettava mahdollisimman hyvin alueelle jäävän maan laatua ja kerroksellisuutta.
Toimenpidealueen pinta-alasta huolimatta on jokaisesta maaperän puhdistamiseksi
tehdystä kaivannosta otettava ainakin viisi jäännöspitoisuusnäytettä. Kaivannon poh
jalta on otettava ainakin yksi näyte ja muut vähintään neljä näytettä on otettava kaivannon seinämistä. Jokaisen edellä mainitun jäännöspitoisuusnäytteen kokonaishiili
vetypitoisuus ja haihtuvien yhdisteiden esiintyminen on selvitettävä kenttämittausme
netelmien avulla.
Kenttämittaustulosten lisäksi on toimenpidealueelle jäävän maaperän haitta-ainepitoisuudet todettava laboratorioon toimitettavista näytteistä. Laboratorioon on toimitettava analysoitavaksi jokaisesta kaivannosta vähintään neljä näytettä. Tämän lisäksi
vähintään joka kolmas kenttämittausmenetelmällä mitatun jäännöspitoisuusnäytteen
rinnakkaisnäyte on analysoitava laboratoriossa. Laboratorioon toimitetusta näytteistä
on analysoitava ainakin ne aineet, joille kunnostussuunnitelmassa on esitetty puhtausarvot. Aineiden mittaustarkkuuden on oltava sellainen, että tuloksia voidaan ver
rata asetettuihin puhtausarvoihin.

6/11

Kenttämittauksilla saatujen jäännöspitoisuuksien ja laboratoriossa analysoitujen rin
nakkaisnäytteiden tulokset on esitettävä loppuraportissa niin, että tuloksia on helppo
vertailla keskenään. Jäännöspitoisuuksien toteamiseen käytetyt analyysitodistukset
on liitettävä kunnostustyön loppuraporttiin (YSL 78 §).
3)

Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on varauduttava siihen, että kohdealu
een maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava kokonaan uudelleen,
mikäli puhdistustyön yhteydessä käy ilmi, ettei maaperää kaikesta huolimatta saada
ei nyt ilmoitettujen toimenpiteiden avulla puhdistettua määräyksessä 1 mainittujen
puhtausarvojen mukaisesti. Maaperän puhdistamista koskeva asia on tässä tapauk
sessa saatettava kokonaan uudelleen vireille (YSL 78 §).

Maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely
4)

Maaperän puhdistamiseksi toimenpidealueelta poistettavien maiden luokittelun on pe
rustuttava maaperän puhtausarvoiksi asetettujen haitallisten aineiden pitoisuuksiin,
ellei maa-ainesjätteen vastaanottaja muuta edellytä (JL 6 §).

5)

Maaperän puhdistamiseksi toimenpidealueelta poistettava maa-ainesjäte on luokitel
tava ja käsiteltävä seuraavasti:
Maa-ainesjäte on luokiteltava ongelmajätteeksi valtioneuvoston asetuksen
(1 1 28/2001) ja ympäristöministeriön asetuksen (1 1 29/2001) mukaisesti. Maat on luokiteltava ongelmajätteeksi aina, mikäli mineraaliöljyjen kokonaispitoisuus ylittää arvon
10000 mg/kg. Tällaiset maat on toimitettava laitokselle, jolla on ympäristönsuojelulain
tarkoittama lupa ottaa vastaan ongelmajätteitä.
Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle saa toimittaa maa-ainesjätteitä, joissa mineraa
liöljyjen (C
) kokonaispitoisuus on enintään 2500 mg/kg. Muilta osin jätteen kaa
40
-C
10
topaikkakelpoisuus on arvioitava valtioneuvoston kaatopaikoista annetun päätöksen
muuttamisesta annetun asetuksen (202/2006) mukaisesti. Jätteiden sijoittamisessa
on lisäksi otettava huomioon kyseistä kaatopaikkaa koskevat luvat ja määräykset. Mikäli haitta-ainepitoisen maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoisuutta ei ole todettu ja mineraaliöljyjen kokonaispitoisuus ylittää 2500 mg/kg, on tällainen jäte toimitettava lai
tokselle, jolla on ympäristönsuojelulain tarkoittamalupa ottaa vastaa kyseistä jätettä.
Maankaatopaikalle saa toimittaa maa-ainesjätettä, jossa haitallisten aineiden pitoi
suudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa mainitut aiemmat ohjearvot. Jätteiden
sijoittamisessa on lisäksi otettava huomioon kyseistä maankaatopaikkaa koskevat lu
vatja määräykset.
Maa, jossa haitallisten aineiden pitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa
mainitut kynnysarvot voidaan käyttää samalla tavalla kuin puhtaita maita (JL 6 §).

6)

Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava siitä, että ennen puhdistustyön aloitusta on selvitetty, minne alueelta poistettavat maa-ainesjätteet voidaan
luvallisesti toimittaa. Asian selvittämiseksi on oltava yhteydessä jätteiden vastaanot
toon suunnitellun laitoksen hoitajaan. Aloitusilmoituksessa on oltava maaainesjätteiden vastaanottoon tarkoitettuja laitoksia koskevat tiedot (laitoksen nimi, lu
patiedot tai muu jätteen vastaanottoa koskeva ratkaisu, päätöksen tehnyt viranomai
nen) (JL 6 §).
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Muut määräykset
PuhdIstUStYÖfl aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava ELY —keskukSelle ja Har
javaHan kaupungin ypäriStöflSuOje1uVirafbmaiseht AloitusilmOitukSessa on oltava
ainakin määräyksesSä 5 mainittuja maiden käsittelylaitokSia koskevat tiedot ja määräyksessä 8 mainitun puhdistustYöfl ohjauksesta vastaavan henkilön yhteystiedot. Puhdistustyön aikana muuttuvista tiedoista on vastaavasti ilmoitettava vastaavasti (YSA

7)

27 §).

8)

Pilaantuneeksi luokitellun rnaaainesjätteen kuljetuksista on tehtävä kuormakohtaiset
jirtoasiakirjat, joista on käytävä selville kuljetettavan maajätteen määrä, haitta-aineet
ja niiden pitoisuudet, jätteen alkuperä, jätteenhaltijan, kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan yhteystiedot 5iirtoasiakirjasta on käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan
laitoksella, jolla on lupa käsitellä ko. jätettä. Ongelmajätteeksi luokitellun maaainesjätteen kuljetuksista on tehtävä siirtoasiakirjat siten kuin valtioneuvoston päätök
sessä (659/1 996) ongelmaiätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pak
kaamisesta ja merkitsemisestä säädetään. Pilaantuneiden maiden siirtoasiakirjat on
tarvittaessa esitettävä ELY -keskukselle (JL 6 §).

9)

puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on hyvä kokemus puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja kenttämittau5menetelm käytöstä, tai jolla
on voimassa oleva ympäri5tönäytteen0ttaj henkilösertifiointiin kuuluva pätevyysto
distus. Asiantuntijan on ohjattava puhdistustyötä aina kun pilaantuneita maita kaive
taan tai toimitetaan toimenpidealueelta muualle käsiteltäväksi (YSL 108 §).

1 0)

puhdistustyön yhteydessä syntyvän betonijätteen käsittelyssä on noudatettava Harja
vallan kaupungin ympäristönsuojelumäyk5 tai kaupungin yrnpäristönsUojeluvi
ranomaisen ohjeita (JL 6 §).

Puhdistustyön raportointi
1 1)

-

Maaperän puhdistustyöstä on laadittava raportti, jossa on ilmoituksessa mainittujen ja
tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
puhdistetun alueen tunnistetiedot,
puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät ja työn kokonaiskestoaika,
kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista pilaantuneet maat on poistettu, poistosyvyydet, ja mistä kohdista laboratoriossa analysoidut jäännöspit0i5uu5näteet on
otettu,
toimenpidealLleelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot analyysitodistuksista,
joista käy selville analyysissä käytetyt mittausmenetelmät ja -tarkkuudet,
kenttämittau5tul05te luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden labo
rioanalyysit0di5tuk5et,
poistettujen pilaantuneiden aa•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 haittaainePitoisuuksista,
maaainesjätteen kaatopaikkakelP0i5u5te5t tulokset, sekä
arvio siitä, miten puhdistustyön tavoitteet on saavutettu ja arvion epävarmuu5tekijät
sekä esitykset jatkotoimenPiteistä.

Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY -keskukselle ja tiedoksi kunnan ympäris
tönsuojeluviranomaiseUe sekä puhdistetun kiinteistön omistajalle kolmen kuukauden ku
luessa siitä kun puhdistustyö on päättynyt. Loppuraportista tulee lisäksi toimittaa ELY keskukselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi
1 pilaantuneen maaperän puhdistamisefl loppuraP0rttitiivi5telm YM027) (YSA 28 §).
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Muut asiat
1 2)

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

PERUSTELUT
voimaanPanosta annetun lain mukaan pilaantuneen
maa-alueen puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menettelyssä sovelletaan
ympäristönsuojelUla riippumatta siitä milloin maaperän pilaantUminen on tapahtu
nut. Maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristön5u0jelulai 78 §:ssä
mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella koska maaperän puhdistustarve on riittävästi arvioitu ja puhdistamisessa käytetään yleisesti käytössä olevia
hyväksyttäviä puhdistu5menetelm Päätöksessä voidaan antaa tarvittavia määräyksiä
puhdistUstyön aikaisen toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta
Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsu0jelulai 75 §:n mukaan maaperä on puhdistettava siihen tilaan, ettei siitä
puhdistustyöfl päätyttyä voi aiheutua terveyshaittaa, eikä haittaa tai vaara ympäristölle
Ilmoituksen mukaan maaperä puhdistetaan poistamalla alueelta maat, joissa mineraa
liöljyperäisten haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa
(214/2007) mainitut aiemmat ohjearvot, ja joissa yksittäisten PAH -yhdisteiden pitoi
suudet ylittävät asetuksen kynnysarvot.
llmoituksessa esitetyn maaperän kunn05tu5tarPe arviointia koskevien tietojen perusteella ELY -keskus katsoo, että toimenpidealueen maaperässä todetuista haittaaineista aiheutuva terveys- tai ympäristöhaitta tai -vaara saadaan poistettua, kun maaperästä poistetaan maat, joissa haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät ilmoituksessa
mainitut arvot
puhdistustyön valvonnan kannalta on tarpeellista, että ilmoituksessa mainituille yksit
täisille PAH -yhdisteille asetetut kynnysarvot on kirjattu määräykseen.
Jäännöspit0i5uu5nätei5tä analysoitujen haitallisten aineiden määritystarkkuus on tiedettävä, jotta analysoituja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin
(määräys 1).
Maaperän puhdistUstyön lopputuloksen arviointi edellyttää, että toimenpidealUee jäävästä maaperästä otetaan riittävä määrä edustavia jäännö5Pit0i5uu5näYteitä. Tämän
lisäksi jäännö5pit0i5UU5nteet on analysoitava menetelmällä, joka tunnistaa puhtausarvoiksi asetetut aineet tai yhdisteet. Määritysmenetelmi mittaustarkkuudeI on
oltava sellainen, että saatuja pitoisUUsarvoja voidaan verrata puhtausarvoihin. Maape
rän haittaainePit0i5uuk5 alustavaan arviointiin voidaan käyttää kenttämittaUsmene
telmiä, mutta niitä ei pidetä ratori0analyy5ejä kokonaan korvaavina menetelminä
(määräys 2)
Ilmoituksen mukaan maaperän puhdistaminen on tarkoitus toteuttaa kellaritilan lattian
purkutyön jälkeen alueelta, jolla maiden poistaminen on kaivu tai imutekniikalla on
mahdollista. Maita ei ilmoituksen mukaan poisteta kantavien seinien alapuolelta Edellä
mainitusta johtuen on perusteltua että maaperän mahdollisesti jäävistä, puhtausarvot
ylittävistä haittaainePit0i5U(5i5ta aiheutuvat mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat
arvioidaan tässä tilanteessa kokonaan uudelleen, ja että maaperän myöhempään puhdistamiseen varaudutaan (määräys 3).
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kaivutyön yhteydessä kiinteistöltä poistettava maa on luokiteltava jätelain 3 §:ssä tar
koitetuksi jätteeksi. Maajäte on luokiteltava kuormakohtaisesti ainakin kenttämittaustu
losten avulla haitta-aineiden laadun ja pitoisuuksien mukaan, ellei jätteen vastaanottaja
muuta edellytä, jotta jäte voidaan toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn (määräys 4).
Maa-ainesjätteen luokittelua ja käsittelymenetelmiä koskevassa määräyksessä on
noudatettu ympäristöhallinnon ohjetta 2/2007. Valtioneuvoston kaatopaikkoja koskevi
en päätösten mukaan jätteen kaatopaikkakelpoisuuden on perustuttava päätöksessä
(202/2006) erikseen mainittuun arviointimenettelyyn Maa-ainesjätteen käsittelyssä on
lisäksi otettava huomioon kyseistä kaatopaikkaa koskevat määräykset ja muut jätteen
hyödyntämistä koskevat ohjeet, jotta voidaan varmistua siitä, ettei kaatopaikalle toimitetusta pilaantuneesta maa-ainesjätteestä pitkälläkään aikavälillä aiheudu haittaa tai
vaaraa terveydelle tai ympäristölle (määräys 5).
Maaperän puhdistustyön yhteydessä syntyvän maa-ainesjätteen asianmukainen käsit
tely edellyttää, että jätteen toimittamisesta käsittelyyn on sovittu hyvissä ajoin ennen
kaivutöiden aloittamista jätteen vastaanottajan kanssa. Vastaanottoon suunniteltuja lai
toksia koskevat tiedot on esitettävä kunnostustyön aloitusilmoituksessa viranomaisval
vontaa varten (määräys 6).
Maaperän puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedois
ta on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviran
omaiselle viranomaisvalvontaa varten. Asiasta on ilmoitettava kiinteistön haltijalle, jotta
maaperän puhdistustyö ja kiinteistön muu käyttö voidaan tarvittaessa sovittaa keske
nään (määräys 7).
Maa-ainesjätteen siirtoasiakirjat ovat tarpeen jätteen vastaanottajan toimenpiteitä ja viranomaisvalvontaa varten sekä onnettomuustilanteiden varalle. Siirtoasiakirjoista on
käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksella, jolla on lupa ottaa vastaan pilaantu
nutta maa-ainesjätettä (määräys 8).
Maaperän puhdistustyön luotettava ohjaus edellyttää, että työtä ohjaa henkilö, jolla on
riittävästi kokemusta pilaantuneen alueen puhdistustyön ohjauksesta tai voimassa oleva ympäristönäytteenottajan pätevyystodistus. Puhdistustyötä ohjaavan henkilön on ol
tava paikalla kun pilaantuneeksi todettuja maita poistetaan työmaa-alueelta, jotta hän
voi mm. kirjoittaa kuormakohtaiset siirtoasiakirjat, ja niihin tarvittavat tiedot poistettavan
maan haitta-aineista ja pitoisuuksista (määräys 9).
Ilmoituksen mukana maaperän puhdistustyön yhteydessä tullaan purkamaan betonira
kenteita. Jätteiden asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi on betonijätteiden käsitte
lyssä noudatettava kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä tai asiaa koskevia ohjeita
(määräys 10).
Maaperän puhdistustyön lopputuloksen arviointi edellyttää, että puhdistustyöstä laadi
taan loppuraportti. Loppuraportissa on esitettävä tiedot, joiden perusteella voidaan ar
vioida, onko hanke toteutettu ilmoituksessa esitetyn menettelyn ja tässä päätöksessä
annettujen määräysten mukaisesti. Hankkeen tiivistelmäsivun käyttö on tarpeen viranomaisvalvontaa ja kohdekohtaisen tiedon hallintaa varten (määräys 1 1).
Puhdistustyön yhteydessä voi tulla esille maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja,
joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu varautua. Puhtaustavoitteen saavuttamisek
si ja toiminnan aikaisten ympäristö- ja terveyshaittojen tai vaarojen torjumiseksi tai vä
hentämiseksi voidaan joutua antamaan puhdistustyötä koskevia lisäohjeita tai määräyksiä (määräys 12).
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Sovelletut säännökset
Jätehuoltolaki (673/1978)(JHL) 2, 3, 4, 6, 2laja 32 §
Jätelaki (1072/1993)(JL) 1, 2, 3, 6, 9, 22, 52ja 77 §
Jäteasetus (1390/1993) (JA) 3a §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) 4, 6 ja 10 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 14, 19, 22, 75, IO4ja 108 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) (YSA) 24 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (1 1 3/2000) 1 9 ja 22 §
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1 1 28/200 1)
Ympäristöministeriön päätös yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta
(1129/2001)
Hallintolaki (434/2003) 54 -58 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (1 538/201 1) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamises
ta tehtävän ilmoituksen käsittely”
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1 590/2009) 78 §
-

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 .7.201 5 asti.
Maaperän puhdistamista 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 1050 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (1 538/201 1 ) 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 tynnilta.

Yksikönpäällikkö

Lassi Liippo

UXÅ%N
Ylitarkastaja

Esa Wihlman
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Puustelli Group Oy 1 Martti Pelimanni, Teollisuuskatu 46, 29200 Harjavalta. Suorite
maksua vastaan.

Jäljennös päätöksestä
Harjavallan kaupunki 1 ympäristönsuojeluviranomainen, Satakunnantie 110, 29200 Har
javalta
Harjavallan kaupunki 1 kaupunginhallitus, Satakunnantie 1 1 0, 29200 Harjavalta
Ramboll Finland Oy! Esa Juntunen, Gallen-Kallelankatu 8, 28100 Pori
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Harjavallan 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 ympäristönsuojeluviranomaisella;
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
-

-

-

-

-

LIITTEET Valitusosoitus (VH0 JP ILM)
Puhdistuskohteen sijainti
Suunnitelmakartta

Liite elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen 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, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto taijuhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
*

valittajan nimi ja kotikunta
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos 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 jäljennöksenä
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 on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan 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

(VHO päätös julkipanon jälkeen)
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Saneerattava kellaritila, Harjavait
Pflaantuneen maaperän puhdistus
Suunnitelmakartta,
Ramboll Finland Oy
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