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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Puolustusvoimat
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
PL 69
33541 TAMPERE
Yhteyshenkilöt:
Hallinnolliset asiat:
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (PVLOGLE)
ympäristöasiantuntija Sami Sääksjärvi
PL 69
33541 TAMPERE
sami.saaksjarvi@mil.fi
Tekniset asiat:
Puolustushallinnon rakennuslaitos (PHRAKL)
projektipäällikkö Teemu Hourula
Rykmentintie 7
41160 TIKKAKOSKI
teemu.houtula@phrakl.fi
Y-tunnus 0952029-9
PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Sodankylän kunnassa osoitteessa Kasarmintie 94,
99600 Sodankylä. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöillä RN:ot
758-405-21-153 ja 758-405-19-21. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä ole
vassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydes
sä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toim iteifa
vaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäris
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tönsuojelulain 136 §: n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 3.4.2017 ja sitä on täydennetty 27.4.2017.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KIINTEISTÖJEN OMISTAJA
Kiinteistöt eivät sijaitse asemakaavoitetulla alueella eikä kaavoitustilanteeseen ole
suunnitteilla muutoksia.
Sodankylän ampumarata-alue on merkitty Lapin liiton 19.5.2006 hyväksymään ja
28.1.2008 lainvoiman saaneeseen Lapin maakuntakaavaan EP alueeksi eli puolustus
voimien tai rajavartiolaitoksen alueeksi. Maakuntakaavassa EP merkinnällä osoitetaan
sellaiset puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen pysyvässä käytössä olevat tai sel
laiseksi suunnitellut varuskunta-, harjoitus- ja vastaavat alueet, joilla liikkuminen on ra
joitettua. Lähimpänä muilla merkinnöillä olevat alueet ovat M kohteita eli maa- ja met
sätalousvaltaisia alueita.
Kiintejstöt omistaa Suomen valtio ja hallinnoiva viranomainen on Senaatti-kiinteistöt.
Alue on vuokrattu puolustusvoimien käyttöön.
ILMOITETTU TOIMINTA
Sodankylän jääkäriprikaatin ampumarata sijaitsee Sodankylän kunnassa noin 3,5 kilo
metrin etäisyydellä taajaman ydinkeskustasta luoteeseen. Ampumarata-aluetta käyte
tään pääasiassa varusmiesten sotilaskoulutukseen liittyviin ampumaharjoituksiin. Myös
varuskunnan henkilökunta suorittaa omia ammuntojaan radoilla. Ammunnat tapahtuvat
pääasiassa rynnäkkökiväärillä ja sotilaspistoolilla, mutta radoilla käytetään myös jonkin
verran muun tyyppisiä aseita. Ampumarataa käyttävät myös ampuma- ja metsästysseurat sekä reserviläisjärjestön jäsenet. Ampumaratatoiminta on alkanut vuonna 1965.
Sodankylän ampumaradoille suunnitellaan maamassojen kaivua ja uudelleen sijoitta
mista edellyttäviä huleveden hallintarakenteita. Rakentamisen aikana kaivetaan alueil
la, joilla on haitta-aineita sisältäviä maa-aineksia. Kaivutyöt kohdistuvat taustavallin juuteen ja taakse sekä sisäisiin ojiin ja niiden läheisyyteen hallintarakenteiden vaatimassa
laajuudessa. Hulevesien hallintarakenteiden rakentamisen yhteydessä kaivetut maaainekset on suunniteltu sijoitettaviksi rata-alueelle.
Ampumarata-aluetta lähin asutusalue sijaitsee Komentajantien, Jääkärintien, Välitien ja
Siilastien muodostamalla Jääkärinkankaan alueella noin 1100 1 200 metrin etäisyy
dellä ampumaradasta itäkaakkoon. Asutus on muutoin kauempana ja rata-alueen ym
pärillä on metsää.
-

Viiden kilometrin säteellä ampumaradasta ei sijaitse luonnonsuojelualueita.
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Maaperä sekä pohja-ja pintavedet
Maaperä
Ampumarata sijaitsee suon ja kangasmaan vaihettumisvyöhykkeessä. Ampumaradan
eteläpuolella on pääasiassa kuivaa mäntyvaltaista kangasta, lännen suunnassa on oji
tettua matalaa koivua ja mäntyä kasvavaa rämettä, pohjoispuolella kuusivaltaista tuo
retta kangasta sekä varsin hyväpuustoista ojitettua rämettä. Radan itäpuolella on kuu
sivaltaista ojitettua metsää sekä vanhoja pajua kasvavia niittypalstoja Jeesiöjoen var
ressa. Turvekerroksen paksuus haulikkoradan pohjoispuolella on noin 1-1,5 metriä ja
kivääriratojen takana kangasturvekerroksen paksuus on useimmissa tapauksissa noin
10-15 senttimetriä. Turvekerroksen alla on pääasiassa hiekkaa, mutta myös jonkin ver
ran soraa. Rata-alueella 5 tavataan kallio kahden metrin syvyydessä tasatun maan
pinnasta. Ojalinjauksia on louhittu ainakin rata-alueella 5. Geologian tutkimuskeskuk
sen aineiston mukaan ampumarata-alueen luonnontilainen maaperä on moreenia.
Maanpinta on tasovälillä noin +180...+187,5 m mpyja pinta viettää pohjoiseen ja koilli
seen.
Pohja- ia orsivesi
Ampumarata ei sijaitse pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet Pittiövaara
(12758101) sekä Kyläjärvenharju (12581 03A ja 12581 03B) sijaitsevat ampumaradasta
noin 4,3 km lounaaseen. Kyseiset pohjavesialueet ovat 1 luokan veden hankintaa var
ten tärkeitä pohjavesialueita. Pittiövaaran pohjavesialueella sijaitsee kaksi vedenotta
moa noin 5 kilometrin etäisyydellä ampumaradasta.
Pohjaveden pinta on alueella noin 0,9...1,8 metriä maanpinnasta. Pohjavesiputkien,
geologian sekä topografian perusteella pohjaveden virtaussuunta on alueella itään,
kohti Jeesiöjokea.
Pohjaveden tilaa tarkkaillaan ampumaradan kaivosta. Kaivovesinäytteiden kupari- ja
lyijypitoisuudet ovat pienentyneet tasaisesti vuodesta 2011 vuoteen 2016. Nikkelipitoi
suus on laskenut 2014 vuoden tasosta. Vuoden 2016 tarkkailussa ei todettu VNa
314/2009 pohjaveden ympäristölaatunormeja ylittäviä pitoisuuksia. Vuonna 2015 kupa
ripitoisuus 21 pg/l ylitti ympäristölaatunormin 20 pg/l. Talousveden laatuvaatimukset
(STM 442/2014) eivät ylittyneet.
Pintavedet
Sodankylän ampumaradat sijaitsevat Kemijoen vesistöalueen (65) Jeesiöjoen alaosan
alueen (65.851) 3. jakovaiheen valuma-alueella. Jeesiöjoen alaosan alueen (65.851)
vedet päätyvät Jeesiöjokea pitkin Kitiseen (65.814) noin 4 km etäisyydellä alavirran
puolella. Jeesiöjoki on luokiteltu pintavesityypiltään suureksi turvemaiden joeksi, jonka
ekologisesta tilasta ei ole tehty kartoitusta. Asiantuntija-arvion mukaan ekologinen tila
on erinomainen. Jeesiöjoen kemiallinen tila on hyvä. Kemijoen vesienhoitoalueen toi
menpideohjelman mukainen tavoite vuoteen 2015 on vesistön nykyisen tilan säilyttä
minen. (Oiva Ympäristö-ja paikkatietopalvelu 2014).
Rata-alueelta pintavedet purkautuvat pohjoisen suuntaan Paanneojan alaosaan.
Paanneojan valuma-alueen pinta-ala on noin 6,34 km2 ja se laskee Jeesiöjokeen.
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Ratojen 1, 2, 3, 4 ja osittain radan 9 pintavedet purkautuvat ratojen pohjoispuolella
metsäojaan, joka laskee Paanneojaan. Radan 9 eteläosan pintavedet purkautuvat rataalueen länsipuolen metsäojastoon, joka laskee Paanneojaan. Ratojen 5, 6, 7 ja 8 pin
tavedet purkautuvat rata-alueen pohjois- ja itäpuolen metsäojiin, jotka laskevat
Paanneojaan.
Vuoden 2016 tarkkailussa pintavesinäytteiden metallien liukoiset pitoisuudet sekä lyijyn
ja nikkelin biosaatavat laskennalliset pitoisuudet alittivat pintavesille asetetut ympäristö
laatunormit (VNa 1308/2015). Myös aiempina vuosina metallipitoisuudet ovat olleet
matalia ja alittaneet yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ympäristölaatunormit.

RAKENNUSTEKNISET TOIMENPITEET

Sodankylän Jääkäriprikaatin ampumaradoille on suunniteltu massojen kaivua ja uudel
leen sijoittamista edellyttäviä riskienhallintatoimenpiteitä: pois lukien rata 6, radoille 1-9
tehdään hulevesien hallintarakenteita raskasmetallien kulkeutumisen vähentämiseksi.
Radoille 1-4 sekä 7 toteutetaan ampumakatoksiin melua vaimentavia rakenteita. Rato
jen 1 ja 9 välistä sivuvallia jatketaan turvallisuuden parantamiseksi, millä myös vähen
netään melun leviämistä. Toimenpiteet ovat kansallisen BAT-selvityksen (Suomen ym
päristö 4/2015) mukaisia.
Huleveden hallintarakenteiden rakentamisen aikana joudutaan kaivamaan alueilla, joil
la esiintyy haitta-aineita sisältäviä maa-aineksia ja sedimenttiä. Kaivutyöt kohdistuvat
taustavallin juureen ja taakse (ojitus ja salaojitukset, tasausaltaat) sekä sisäisiin ojiin ja
niiden läheisyyteen rakenteiden vaatimassa laajuudessa. Taustavallien alaosassa teh
tävät kaivut vastaavat käytännössä taustavallien rakenteellisia kunnostamistoimenpitei
tä. Hulevesien hallintarakenteiden rakentamisen yhteydessä kaivetut haitta-ainepitoiset
maa-ainekset pyritään sijoittamaan ratojen 1 ja 9 välisiin sivuvallin jatkeisiin. Lisäksi
massoja sijoitetaan hulevesien hallintarakenteiden läheisyyteen muotoilemalla massat
siten, että ympäröivät hulevedet ei ohjaudu/suotaudu ko. massan läpi. Massojen päälle
rakennetaan suojamaakerros moreenista ja muotoillaan kumpumaisesti ja kummun ve
det ohjataan hulevesirakenteeseen. Massojen sijoitus toteutetaan myös siten, että ne
eivät häiritse ammuntoja tai ole varomääräysten vastaisia.
TOIMENPIDENALUEIDEN MAAPERÄN HAITTA-AINEET
Pitoisuudet ja massamäärät

Sodankylän ampumaratojen ja sen lähiympäristön haitta-ainepitoisuuksia on selvitetty
riskienhallintatarveselvitystä varten. Tulokset on raportoitu dokumentissa Sodankylän
ampumarata, haitta-aineiden hallinnantarveselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
1.12.2015). Raportissa on esitetty myös yksityiskohtainen riskinarvio toimenpide
ehdotuksineen.
Toimenpidealueiden lyijyn, kuparin ja arseenin pitoisuudet ylittävät kynnysarvotason
yhteensä 16 näytteessä. Korkeimmat lyijypitoisuudet todettiin ratojen 2, 4 ja 7 pintamaassa syvyydellä 0-0,4 metriä. Myös muilla radoilla, lukuun ottamatta ratoja 8 ja 9,
todettiin lyijyä kynnysarvon ja ylemmän ohjearvon välillä olevina pitoisuuksina. Kaikki
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radat huomioiden maaperän lyijypitoisuudet vaihtelevat välillä 6.. .913 mg/kg. Kuparia
todettiin kohonneina pitoisuuksina neljässä näytteessä. Radalla 1 kuparin pitoisuus 209
mg/kg ylitti ylemmän ohjearvon. Arseenia todettiin yhteensä 8 näytteessä radoilla 1, 2,
4, 5, 6 ja 7 pitoisuuksina 5.. .62 mg/kg. Korkein arseenin pitoisuus 62 mg/kg ylitti alem
man ohjearvon.
Hallintarakenteiden rakentamistoimenpiteitä tehdään noin 1 ha suuruisella alalla kaik
kien ratojen alueella sekä radan 3 takana. Toimenpiteiden takia kaivettavia massoja
arvioidaan yhteensä olevan noin 4 100 tonnia, noin 2 700 m3. Määrät jakaantuvat ta
saisesti kullekin rata-alueelle rakenteiden kaivualueiden mukaisesti. Pitoisuustasoittain
arvioidut massamäärät ovat seuraavat:
O
O
O
O

alle kynnysarvon 650 m3, 1 000 tonnia
kynnysarvon ja alemman ohjearvon välissä 650 m3, 1 000 tonnia
alemman ohjearvon ja ylemmän ohjearvotason välissä 1 000 m3, 1 500 tonnia
yli ylemmän ohjearvotason 400 m3, 600 tonnia

Metallien liukoisuus

Liukoisuustestien (PHRAKL: Sodankylän ampumarata, haitta-aineiden hallinnantarve
selvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 1.12.2015) mukaan helpoiten liukenevaa on
antimoni (liukoinen osuus kokonaispitoisuudesta <2,4.. .10 %). Seuraavaksi helpoiten
liukenevat sinkki (0,35.. .2,7 %) ja kupari (0,11 .. .4,7 %). Lyijyn liukoisuus on vähäistä
(0,02.. .0,86 %), mutta suuret kokonaispitoisuudet voivat nostaa liukenevan lyijyn mää
rää. Arseenin liukoinen pitoisuus oli kaikissa liukoisuustestatuissa näytteissä alle labo
ratorion määritysrajan 0,1 mg/kg.
Kaatopaikkakelpoisuusmääritysten perusteella maa-aines on sijoitettavissa tavanomai
sen jätteen kaatopaikalle.
Ampumaradan tausta- ja reuna-alueilla kaivettavan pintamaa-aineksen orgaanisen ai
neksen määrä/osuus on suuri (turve- ja humusmaita). Tämä vaikuttaisi kaatopaikkakel
poisuuteen ja vastaanottopaikkojen mahdollisuuteen ottaa vastaan kaikkia maaaineksia.

HYÖTYKÄYTÖN RISKINARVIO
Rajaukset

Ampumaratatoiminnasta muodostuvien haitta-aineiden aiheuttamia riskejä on arvioitu
yksityiskohtaisesti haitta-aineiden hallinnantarveselvityksessä (PHRAKL: Sodankylän
ampumarata, haitta-aineiden hallinnantarveselvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
1.12.2015), joten tässä riskinarvioinnissa arvioidaan vain radoilla 1-9 ja tausta-alueella
tehtävien riskinhallintatoimenpiteiden vaikutuksia haitta-aineriskeihin. Riskinarviossa
otetaan huomioon kohde ja sen välittömässä läheisyydessä tai kulkeutumisetäisyydellä
oleva ympäristö.
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Kohteen ja lähiympäristön herkkyys
Ampumarata-alueen lähin asutusalue sijaitsee Komentajantien, Jääkärintien, Välitien ja
Siilastien muodostamalla Jääkärinkankaan alueella noin 1 100 1 200 metrin etäisyy
dellä ampumaradasta itäkaakkoon. Asutus on muutoin kauempana.
-

Lähin luonnonsuojelualue, Viiankiaapa (Natura 2000 suojelualue Fl1301706, soiden
suojelualue SSA1 20159) sijaitsee noin 13 kilometrin etäisyydellä ampumaradoista koil
lisessa.
Ampumarata ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueeHa. Lähimmät pohjavesialueet sijaitse
vat noin 4,3 km:n etäisyydellä ampumaradasta.
>

Kohteessa tai sen läheisyydessä ei esiinny herkkää toimintaa tai maankäyttöä.

Hyötykäytön riskit

Suunnitellut riskinhallintatoimenpiteet vaativat metallipitoisten maiden kaivua. Kaivu
massat on suunniteltu hyötykäytettävän ratarakenteissa siten, että hyötykäyttö ei nosta
sijoitusalueen haitta-ainepitoisuuksia tai lisää niiden kulkeutumista ympäristöön. Koska
edellä esitetysti toteutettava massojen hyötykäyttö ei aiheuta haitta-ainepitoisuuksien
nousua, se ei myöskään aiheuta lisääntynyttä riskiä.
Hulevesien hallintarakenteiden välittömässä läheisyydessä käytettävät haitta-aine
pitoiset massat kapseloidaan moreenimaalla, mikä estää metallipitoisen maa-aineksen
pääsyn huleveteen ja metallien kulkeutumisen veden mukana etäämmälle.
Kulkeutuminen
Kohteessa esiintyy kriittisinä haitta-aineina lyijyä, kuparia ja arseenia, jotka ovat omi
naisuuksiltaan haihtumattomia ja niukkaliukoisia veteen.
Ojitusm uutosten kaivutyön johdosta haitta-ainepitoinen maa-aines sekoittuisi jossain
määrin ojaveteen, mikä lisäisi haitta-aineiden kulkeutumista. Kaivutöiden aikana työn
aikaisenleviämisen minimoimiseksi ratojen ulkopuolella suoalueilla vedet ohjataan väli
aikaisten ojitusten avulla tai pumppaamalla kaivualueiden ohi. Rata-alueilla kulkeutu
mista voidaan hallita myös siten, että työt aloitetaan laskeutusaltaiden kaivutöillä. Täl
löin altaisiin johtavien ojien kaivutöistä mahdollisesti aiheutuva, kulkeutuva mahdolli
sesti metallipitoinen kiintoaine päätyisi hallitusti laskeutusaltaisiin.
Maanrakennustöistä ei aiheudu merkittävää haitta-aineiden kulkeutumisen li
sääntymistä pintaveden mukana pitkällä aikavälillä. Hetkellistä, kaivutöistä ai
heutuvaa kulkeutumisen lisääntymistä pyritään välttämään väliaikaisilla ojituksil
la tai kulkeutumista vähentävällä työjärjestyksellä.
Ampumarata-alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella, eikä kulkeutumisetäisyydellä
ole pohjavesialueita. Kaivutyö ja massojen hyötykäyttö rata-alueen sisällä ei lisää en
nestäänkin vähäistä pohjavesiriskiä.
>

Maanrakennustöistä ei aiheud u lisääntynyttä haitta-aineiden kulkeutumista poh
javeteen tai pohjaveden mukana.
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Kaivutyö voi maan ollessa kuiva lisätä maan pölyämistä ja haitta-aineiden kulkeutumis
ta pölyn mukana, mutta kulkeutumista ei arvioida tapahtuvan etäälle kohteesta herkkiin
kohteisiin.
Maanrakennustyöt voivat lisätä haitta-aineiden kulkeutumista pölyävän maan
mukana, mutta kohteen käyttö huomioiden kulkeutumista ei arvioida merkittä
väksi.
Altistuminen
Työntekijät voivat altistua maanrakennustöiden aikana haitta-ainepitoiselle pölylle, mut
ta siltä voidaan suojautua henkilökohtaisilla suojavarusteilla ja -vaatteilla. Pölyämistä
voidaan estää tarvittaessa esim. maata kastelemalla.
Kohteen läheisyydessä ei ole muita herkkiä altistuvia kohteita, esim. asutusta.
Ekologiset riskit
Kohde on ollut pitkään Puolustusvoimien käytössä, ampumaratoina ja rakennuttuna
alueena, eikä alueella ole eritystä ekologista merkitystä. Myöskään lähialueilla ei ole
suojelualueita. Alueiden tulevaan käyttöön ei ole tulossa muutosta.
Ampurata-alueiden pintamaassa olevat hienojakoiset metallit voivat levitä kaivutöiden
vuoksi lyhyitä matkoja pölyämällä ja pölylle voi altistua hengitysteitse ja pölyä nielemäl
lä. Mahdollisen kulkeutumisen arvioidaan rajoittuvan pienelle alueelle ampumaradoille,
joten eliöstön altistumisen ei arvioida olevan merkittävää tai poikkeavan alueen nor
maalista käytöstä aiheutuvasta vähäisestä altistumisesta.
Ekologisten riskien ei arvioida kohoavan toimenpiteiden johdosta.
Kestävä riskinhal unta ja kunnostus
Ympäristön kannalta kestävä riskinhallinta tai kunnostusratkaisu mm. varmistaa ympä
ristön ja terveyden suojelun riittävän tason lyhyen ja pitkän ajan kuluessa, vähentää jät
teen määrää, energian kulutusta ja päästöjä sekä edistää luonnonvarojen kestävä käyt
töä. Kunnostusmenetelmää valittaessa pyritään löytämään optimaalisin ratkaisu ympä
ristön, sosiaalisten vaikutusten ja talouden kannalta. Seuraavissa kappaleissa arvioi
daan kaivutöistä aiheutuvien ylijäämämassojen hyötykäytön kestävyyttä em. näkökul
mista. Vaihtoehtoinen menettelytapa kohteessa olisi ylijäämämassojen loppusijoitus
soveltuvaan vastaanottopaikkaan ja ratarakenteiden muotoilu muualta tuoduilla mas
soilla.
Ympäristötekijät
Hyötykäytön ansiosta vältytään muualta tuodun maa-aineksen kaivulta ja kuljetuksilta.
Hyötykäyttö vähentää merkittävästi haitta-ainepitoisen maa-aineksen pitkiä kuljetusmatkoja, jolloin vältytään liikenteen päästöiltä sekä polttoaineen kulutukselta. Edellä
esitetyn riskinarvion mukaan hyötykäytöstä ei aiheudu kulkeutumis-, terveys- tai ekolo
gisia riskejä, joten hyötykäytön arvioidaan olevan turvallinen ja kestävä ratkaisu verrat
tuna massojen loppusijoitukseen kohteen ulkopuolelle.
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Sosiaaliset tekijät
Kaivumassojen hyötykäyttö kohteessa vähentää raskasta liikennettä. Tämä vähentää
liikenteestä aiheutuvaa melua ja katupölyä sekä lisää liikenneturvallisuutta.
Taloudelliset tekijät
Hyötykäyttämällä kohteessa esiintyviä massoja, vältytään muualta tuodun maaaineksen hankinta- ja kuljetuskustannuksilta sekä haitta-ainepitoisen maa-aineksen
loppusijoituksen kustannuksilta. Kaivumassojen hyötykäytöllä saavutetaan näin ollen
merkittäviä kustannussäästöjä, jolloin hyötykäytön katsotaan olevan myös taloudelli
sesti kestävin ratkaisu.
Yhteenveto kaivumassojen hyötykäytön ja kaivutyön riskeistä sekä kestävyydestä
Terveys- tai ympäristöhaitan riski muodostuu, kun haitta-aine joutuu haitallisena pitoi
suutena ja määränä tiettyjen kulkeutumis- ja altistumisreittien kautta vastaanottajalle.
Mikäli kulkeutumis- tai altistumisreittejä ei esiinny, ei esiinny myöskään riskejä.
Ampumarata-alue on haitta-aineista aiheutuvien riskien kannalta kokonaisuudessaan
epäherkkä ja yhtenäinen alue. Näin ollen massojen siirto ampuma-alueen sisäpuolella
alkuperäisestä paikasta toiseen ei myöskään aiheuta merkittäviä riskejä alueen käyttä
jille, luonnolle tai kulkeutumisen kautta lähialueille. Hyötykäytön riskinarviossa todettiin
myös, että hyötykäytön edellyttämä kaivutyö ei lisää kulkeutumis- tai altistumisriskiä
alueella tai sen läheisyydessä. Näin ollen kaivumassojen hyötykäyttö arvioidaan ympä
ristön kannalta kestävimmäksi ratkaisuksi ja sen arvioidaan edustavan parasta mahdol
lista tekniikkaa riskinhallintatoimenpiteiden toteutuksessa. Kohteen metallien liukoisuus
ei ole liukoisuustestien perusteella merkittävää. Hyötykäytön ansiosta vältytään muual
ta tuodun maa-aineksen käytöltä ja pitkien kuljetusmatkojen aiheuttamilta päästöiltä.
Hyötykäyttö vähentää näin ollen merkittävästi myös kuljetuksista mahdollisesti aiheutu
vaa melu- ja maantiepölyhaittaa, jolloin sen voi ajatella edustavan myös sosiaalisesti
kestävää kunnostustoimintaa. Hyötykäytössä toteutuu myös taloudellisen kestävyy
dennäkökulma.
KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET
Lähtökohdat
Valtioneuvoston asetus (VNa 214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar
peen arvioinnista, jossa annetaan haitta-aineille tavoite- ja ohjearvot, on tullut voimaan
1.6.2007. Asetuksessa annetaan haitta-aineille kolme arvoa: kynnysarvo sekä alempi
ja ylempi ohjearvo. Kynnysarvo edustaa pilaantuneisuutta, jonka ylittyessä maaperän
pilaantuneisuus ja puhdistustarve 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.
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Kunnostustarpeen arviointi

Kohteessa ei esiinny haitta-aineista johtuvaa pilaantuneen maaperän kunnostustarvet
ta. Maaperäkunnostuksen sijaan kohteen riskinhallinnallisena toimenpiteenä paranne
taan hulevesien käsittelyä tässä suunnitelmassa esitetyillä rakenteilla. Maaperän kaivu
työt tehdään em. rakenteiden asennuksen vaatimassa laajuudessa. Kohteessa synty
vät kaivumassat on tarkoitus hyötykäyttää ampumarata-alueella. Kaivettavien masso
jen määrät ovat melko pieniä verrattuna alueella esiintyvän haitta-ainepitoisen maan
kokonaismäärään, joten maiden poistamisella alueelta ei saavutettaisi erityistä riskin
hallinnallista hyötyä. Hyötykäyttö on tarkoitus toteuttaa siten, että hyötykäytettävät
massat peitetään moreenilla haitta-ainepitoisten suotovesien syntymisen estämiseksi.
Näin ollen hyötykäyttö ei lisää haitta-aineisiin liittyviä riskejä.
Kun nostustavoitteet

Kohteeseen laaditun haitta-aineiden hallinnantarveselvityksen mukaan kohteessa ei
esiinny maaperään kohdistuvia kunnostustarpeita. Ampumaratatoiminta jatkuu koh
teessa edelleen. Näin ollen esitetään, että maaperälle ei määritetä kunnostustavoittei
ta.
Mikäli toimenpidealueen jäännöspitoisuudet poikkeavat merkittävästi hallin nantarvesel
vityksessä esitetystä, voidaan jäännöspitoisuuksien riskit arvioida uudella riskinarviolla.
Muutoin esitetään, että aiemmin tehty riskinarvio kattaa myös tässä työssä todetut
jäännöspitoisuudet.
KAI VUTYÖN TOTEUTUS

Kunnostustyölle nimetään valvoja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töi
den aloittamista Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviran
omaiselle.
Kohteen erityispiirteet

Toimenpidealue sijaitsee puolustusvoimien ampumarata-alueella. Kaivu on vaiheistettu
ratakohtaisesti mm. ampumakoulutuksen mukaan. Tällöin tehtävät toimenpiteet eivät
rajoita ampumatoimintaa.
Alueella sijaitsee rakenteita, jotka tulee huomioida kohdekohtaisesti kunnostuksen ai
kana. Rakenteiden purkutöitä ei ole tässä vaiheessa tarkoitus suorittaa, joten niitä ei
kuvata tässä tarkemmin.
Kunnostusmenetelmä

Kohteeseen ei ole suunnitteilla varsinaista pilaantuneen maaperän kunnostusta, mutta
riskinhallintarakenteiden asentaminen edellyttää haitta-ainepitoisen maa-aineksen kai
vamista. Haitta-ainepitoinen maa-aines poistetaan rakennustöiden vaatimassa laajuu
dessa ja hyötykäytetään siten, että massat eivät ole hallintarakenteiden (tasausaltaat,
biosuotimet, ojat) sisäpinnoilla, hulevesien kulkureiteillä.
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Esivalmistelut
Ennen kaivutöiden aloittamista tehdään tarvittavat viranomais- ja naapuri-ilmoitukset.
Ampumaradat suljetaan ennen työn aloittamista. Kaivualueet sijaitsevat puolustusvoi
mien hallinnoimalla alueella, jossa ei pääsääntöisesti luku ulkopuolisia ihmisiä.
Työjärjestys
Työ aloitetaan ottamalla tarpeen mukaan täydentäviä näytteitä rakennettavien alueiden
kaivettavista massoista.
Massat kasataan kaivun aikana rata-alueelle erillisiin aumoihin. Aumoista otettaan
tarkkailunäytteitähyötykäytettävien massojen pitoisuustason selvittämiseksi. Mikäli väli
varastointiin tai seulontaan on tarvetta, ne tapahtuvat lähellä työkohdetta. Välivaras
tointi- tai seulonta-alueen maaperän pitoisuudet selvitetään näytteenotolla toiminnan
loputtua.
Tarkasta työjärjestyksestä sovitaan tilaajan, urakoitsijan ja ympäristöteknisen valvojan
kanssa ennen kaivun aloittamista. Kaivutyöt tehdään rakentamisen vaatimassa laajuu
dessa.
Rakenteet ja laitteistot
Massat kaivetaan kaivinkoneella.
Mikäli rakennussuunnitelmissa ei muuta ole mainittu massanvaihdon luiskakaltevuute
na kaivannoissa käytetään 2:1 kaltevuutta 1,5 metriin asti, jonka jälkeen syvemmälle
Lisäksi
1:1
kaltevuutta.
käytetään
sa
kaivettaessa
luiskakaltevuutena
vi/täyttörajapinnoilla käytetään tarvittaessa siirtymäkiiloja. Mikäli työn aikana ilmenee
tarve kaivannon tukemiseen, tehdään erillinen tuentasuunnitelma.
Maa-ainesten käsittely
Massat esikäsitellään tarvittaessa lajittelemalla ja seulomalla ne ennen sijoitusta alu
eelle. Mahdollisesti kaivun aikana todettavat rakennus- yms. jätteet sekä kiviaines ja
louhe erotellaan siinä määrin kuin se on mahdollista.
Riskinhallintatoimenpiteitä tehdään noin 1 ha suuruisella alalla kaikkien ratojen alueella
sekä radan 3 takana. Riskinhallintatoimenpiteiden takia kaivettavia massoja arvioidaan
yhteensä olevan noin 4100 t, noin 2700 m3. Määrät jakaantuvat tasaisesti kullekin rataalueelle kaivualueiden mukaisesti. Massat pyritään hyötykäyttämään rata-alueella.
Hyötykäyttöön mahdollisesti rakenteellisesti soveltumattomat maamassat kuljetetaan
loppusijoitettavaksi valvojan osoittamaan vastaanottopaikkaan, jolla on massojen vas
taanottoon soveltuva ympäristölupa. Kohteesta poistettavien massojen vastaanottoon
liittyvistä yksityiskohdista sovitaan vastaanottopaikkojen kanssa ennen massojen toi
mittamista.
Muut mahdolliset eri jätejakeet toimitetaan asianmukaiset luvat omaavaan käsittelylai
tokseen tai jäteasemalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen kä
sittely.
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Vesien käsittely

Kunnostustyöhön liittyy ojitusmuutoksia, mutta ei syvien kaivantojen tekoa. Rakentami
sen vuoksi ojitukset käännetään paikallisesti siten, että rakenteet voidaan tehdä kuiva
työnä. Täten ei ole odotettavissa merkittävää kaivantovesien käsittelyn tarvetta. Tarvet
ta vesien käsittelylle saattaa kuitenkin ilmetä, mikäli kunnostusajankohtana sataa pal
jon. Kaivannot pidetään tarvittaessa työn aikana kuivana pumppaamalla vettä uppo
pumpuilla suoraan kaivannosta tai siiviläkaivosta ja johtamalla vedet maastoon. Ura
koitsija vastaa toimittamiensa laitteistojen / menetelmän toiminnasta. Suodattimien
käyttötarpeen määrittelee ympäristötekninen valvoja. Vedet johdetaan nykyisiin ojituk
sun. Tarvittaessa, purkualueet tatkastetaan lopuksi maaperänäyttein ja kunnostetaan.
Kaivutöiden aikana työnaikaisen leviämisen minimoimiseksi ratojen ulkopuolella suoalueilla vedet ohjataan väliaikaisten ojitusten avulla tai pumppaamalla kaivualueiden
ohi. Rata-alueilla kulkeutumista voidaan hallita myös siten, että työt aloitetaan laskeu
tusaltaiden kaivutöillä. Tällöin altaisiin johtavien ojien kaivutöistä mahdollisesti aiheutu
va, kulkeutuva metallipitoinen kiintoaine päätyisi hallitusti laskeutusaltaisiin.
Jätteiden käsittely
Maaperätutkimuksissa ei todettu jätejakeita, mutta mikäli jätejakeita tavataan, massat
esikäsitellään tarvittaessa lajittelemalla ja seulomalla ne ennen sijoitusta. Kaivettavan
maa-aineksen joukossa mahdollisesti todettavat rakennus- yms. jätteet sekä kiviaines
ja louhe erotellaan siinä määrin kuin se on mahdollista. Eri jätejakeet toimitetaan asi
anmukaiset luvat omaavaan käsittelylaitokseen tai jäteasemalle, jonka ympäristöluvas
sa on hyväksytty vastaavan jätteen käsittely. Jätteiden käsittely tapahtuu lähellä kullois
takin työkohdetta.
Pilaantuneiden maiden ja jätteiden käsittely tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu
ympäristön pilaantumista tai muuta haittaa.
Kuljetukset ja varastointi

Mikäli kaivettavat massat eivät sovellu alueella käytettäväksi, massat kuljetetaan lu
vanvaraiseen vastaanottopaikkaan loppusijoitettaviksi. Mahdolliset kuljetukset suorite
taan kuorma- tai kasettirekka-autoilla. Kuormat peitetään peitteillä. Kuormien mukana
toimitetaan valvojan laatimat pilaantuneen maan siirtoasiakirjat. Ongelmajätteeksi luo
kitellun maa-ainesjätteen kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakirjat, joista ilmenee
Valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukaiset tiedot.
Mahdollinen massojen esikäsittely ja välivarastointi tapahtuvat lähellä kulloistakin työ
kohdetta. Mahdollisen seulomisen ja lajittelun jälkeen massat siirretään aumoihin, tai
suoraan sijoituskohteeseen joissa kohteen ympäristötekninen valvoja ottaa tarkkailu
näytteet. Seulottuja maa-aineksia joudutaan mahdollisesti väliaikaisesti välivarastoi
maan käsiftelyalueella ennen niiden hyödyntämistä kohteessa. Lisäksi pieniä määriä
ylijäämämassoja voidaan joutua väliaikaisesti varastoimaan toimenpidealueilla odotta
massa siirtoja. Välivarastoinnin päätyttyä maaperästä otetaan jäännöspitoisuusnäyte.
Alueen ampumaratatoiminta huomioiden lyhytaikaisesta varastoinnista ei aiheudu
akuuttia haittaa tai riskiä ympäristölle tai alueen käyttäjille. Aumojen suojaukseen pitää
varautua, jotta mahdolliset haitta-aineet eivät pääse leviämään ympäristöön esim. sa
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teen tai tuulen johdosta. Aumat peitetään peitteillä aina, jos niitä joudutaan varastoimaa
pitkiä aikoja. Maa-aineksia ei varastoida alueella turhaan.
Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen kohteessa
Kohteessa on tarkoitus hyötykäyttää hulevesirakenteiden kaivutöissä syntyviä massoja
ampumaratojen 1 ja 9 välisessä sivuvallissa. Kohteessa tehtyjen tutkimusten mukaan
kaivualueiden maaperän haitta-ainepitoisuudet ylittävät VNa:ssa 214/2007 esitetyt
kynnys- ja ohjearvotasot. Hyötykäytettävien massojen pitoisuudet varmennetaan kent
tämittauksilla ja osittain laboratorioanalyyseillä. Analyyseja tai kenifätestejä tehdään
noin 1 analyysi/200 m3 hyötykäytettävää maa-ainesta. Haitta-ainepitoisuuksiltaan kyn
nysarvot ylittävien massojen sijoitusalue/alueet esitetään piirustuksessa, joka liitetään
toimenpideraporttiin.
Kunnostuksen taadunvalvonta
Maa-aineksen tarkkailu
Kaivutyötä ohjaa ympäristötekninen valvoja ennakkotutkimuksien ja -tietojen, kunnos
tussuunnitelman sekä Lapin ELY-keskuksen viranomaispäätöksen mukaisesti. Kaivu
työtä ja maa-ainesten lajittelua pitoisuustasojen mukaan ohjataan työnaikaisella näyt
teenotolla sekä kenttäanalyyseillä ja —havainnoilla.
Haitta-ainepitoisten maiden (pitoisuudet ylittävät kynnysarvot) tarkkailunäytteet otetaan
siten, että ne edustavat noin 100-200 m3krt maatilavuutta. Näytteiden raskasmetallipi
toisuuksia seurataan XRF-kenttämittarilla. Noin 10 % näytteistä toimitetaan laboratori
oon, jossa näytteistä analysoidaan VNa 214/2007 mukaisten metallien pitoisuudet. Li
säksi kaivun aikana tarkkaillaan aistinvaraisesti merkkejä mahdollisten muiden haittaaineiden esiintymisestä ja tarvittaessa suoritetaan lisäanalyyseja.
Vesitarkkailu
Kaivantoihin kertyvän veden laatua tarkkaillaan analysoimalla rata-alueelta purkautu
vista ojista (5 kpl) VNa:ssa 214/2007 esitetyt metallit ja puolimetallit. Kustakin pur
kuojasta, jonka valuma-alueella tehdään kaivutöitä, otetaan tarkkailunäyte kerran kah
dessa viikossa (vähintään 1 näyte /purkuoja).
Kaivutyön lopputuloksen varmistus
Kun kunkin toimenpidealueen kaivutyö on saatu päätökseen, otetaan kaivupinnasta
jäännöspitoisuusnäytteet. Jäännöspitoisuudet analysoidaan laboratoriossa. Jäännöspi
toisuusnäytteitä otetaan kokoomanäytteinä siten, että yksi jäännöspitoisuusnäyte edus
taa noin 200 m2 aluetta. Laboratoriossa näytteestä tutkitaan kaivualueella todetut hait
ta-aineet (käytännössä VNa:ssa 214/2007 esitetyt metallitja puolimetallit).
Jälkiseuranta
Mahdollista jatkotoimenpiteiden tai jälkiseurannan tarvetta tarkastellaan erikseen työn
päätyttyä. Ampumarata-alueen pinta- ja pohjavesitarkkailua jatketaan tarkkailuohjel
man mukaisesti. Ampumaradalle laaditaan huolto- ja tarkkailuohjelma, jossa voidaan
tarkentaa tarkkailupisteiden sijaintia vastaamaan uusia rakenteita.
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Raportoi nti
Kunnostuksen valvoja pitää kunnostuksesta päiväkirjaa, johon merkitään vähintään
seuraavat asiat:
O
tiedot alueella hyötykäytetystä maasta (määrä, pitoisuudet, alkuperä, sijoituspaikka)
O
tiedot alueelta mahdollisesti poistetusta maasta (määrä, alkuperä, pitoisuudet,
sijoitus paikka ja ajankohta),
O
tiedot otetuista näytteistä (näytetiedot, ajankohta, mittaustulokset),
O
näytepisteiden paikat,
O
maaperään jäävien maiden haitta-ainepitoisuudetja määrä, sijainti sekä
O
erityishavainnot ja poikkeamat suunnitelmista.
Pilaantuneen maan kaivutyöstä tehdään loppuraportti kolmen kuukauden kuluessa
kunnostuksen päättymisestä. Loppuraportissa esitetään vähintään seuraavat asiat:
O
kaivutyön aikainen näytteenotto ja näytteiden analysointi,
O
kaivutyön toteutus,
O
kaivutyön seuranta ja tiedot hyötykäytetyistä/poistetuista pilaantuneista maaaineksista,
O
jäännöspitoisuustiedotja arvio jäävien haitta-aineita sisältävien maiden mää
rästä,
O
piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista
O
sekä tarvittaessa kopiot siirtoasiakirjoista.
Aikataulu
Ampumaradoille tehdään ympäristönsuojelurakenteita ja kunnostustoimenpiteitä syk
syllä 2017 ja ne on suunniteltu valmistuvaksi vuoden 2017 loppuun mennessä.
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 tarkoitettujen alueiden
kunnostamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava ilmoituksen lisäksi seuraavia
määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöillä RN:ot 758-405-21-1 53 ja 758-405-19-21 sijaitsevien hulevesien kä
sittelyjärjestelmien rakentamisalueilta (radat 1, 2-5 ja 7-9) on poistettava vähin
tään pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneu
voston maaperän pilaantuneisuuden puhdistustarpeen arvioinnista antaman ase
tuksen (214/2007) ylem mät ohjearvot haitta-aineiden osalta:
O
arseeni (As) 100 mg/kg,
O
kupari (Cu) 200 mg/kg,
O
lyijy (Pb) 750 mglkg.
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Erillisiä pilaantuneen maan läjitys- tai kapselialueita ei saa rakentaa. Pilaantunei
den maiden hyödyntäminen ampumarata-alueella tulee olla suunnitelmallista.
Ampumarata-alueen suojavalleissa voidaan hyödyntää pilaantuneita kaivumaita.
Haitta-aineiden raja-arvot (mglkg kuiva-ainetta, LIS= 10 1/kg) maksimissaan:
O
antimoni (Sb) 0,06 mg/kg,
O
arseeni (As) 0,5 mg/kg,
O
kupari (Cu) 2 mg/kg,
O
lyijy (Pb) 0,5 mg/kg,
O
sinkki (Zn) 4 mglkg.
Suojavallit tulee maisemoida/kapseloida tyyppipiitustuksen (YMP P21565P001
221) mukaisesti. Mikäli pilaantuneita maita on tarkoitus hyödyntää muissa am
pumarata-alueen rakenteissa, on niistä esitettävä erillinen suunnitelma Lapin
ELY-keskukselle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodan
kylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saa
tettava loppuun 31.5.2018 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen
saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan
esityksestä loppuun saatetuksi.
2.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon sekä käsitte
lyyn. Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jät
teiden sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympä
ristön pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee
kuljetuskaluston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitalli
sia aineita ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aika
na. Pilaantuneen maan haltijan velvollisuus on laatia siirtoasiakirja ja huolehtia,
että pilaantuneita maita siirrettäessä on kuljetusten mukana jätelain (646/2011)
121 §:n mukainen siirtoasiakirja.

3.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät valtioneuvoston maape
rän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) ylemmät 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 soveltuvalla 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.
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5.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 9 täsmennetyllä tavalla ja
mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä pitoi
suuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan. Mikäli
puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoihin, on
esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä esitettävä
arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja ter
veysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
6.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys pi
laantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on 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 poikkeuksel lisista tilanteista
7.

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, pu hdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkai lusta ja
raportoinnista
8.

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.

9.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt raja-arvot. 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 laboratoriotulosten perusteella on todettu maaperän pi
laantumattomuus ja Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristön
suojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

10.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä kunnostuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnan
harjoittajan esitettävä selvitys kunnostettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhd istus
tarpeesta.
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11.

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 kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä, hyödyntämisestä ja sijoituspaikasta ja
O
tarvittaessa määräyksessä 5 mainittu riskinarvio ja määräyksessä 10 mai
nittu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

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) ylemmät ohjearvot haitta
ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään huo
mioon alueen nykyisen ja tulevan käyttötarkoituksen. Pilaantuneiden maiden hyödyn
täminen kunnostuskohteen suojavalleissa täyttää Lapin ELY-keskuksen näkemyksen
mukaan ympäristökelpoisuudet ja tekniset vaatimukset eikä siten aiheuta vaaraa tai
haittaa ympäristölle / terveydelle. Hyötykäyttökelpoisuuden arviointi perustuu havaittu
Lapin ELY
jen alkuainepitoisuuksien liukoisuusominaisuuksien selvittämiseen.
keskuksen näkemyksen mukaan ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisella päätöksellä
ei voida ratkaista kaivettujen pilaantuneiden maiden erillisiä läjitys -tai kapselointialuei
ta, vaan asia tulisi ratkaista ympäristölupapäätöksellä.
Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusme
netelmää eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. 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).
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).

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

17
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjeatvojen 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).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 6).
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 7).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnos
tuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan, et
tä kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin kent
tämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi kai
vantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottaminen
varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
Kunnostustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
kunnostettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti se
kä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 8-1 1).
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 §,
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Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehittämis-ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017
(1554/2016).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 650 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2017 (155016) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 30 tuntia eli maksu on yhteensä 1 650 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944)

LASKUN LÄHETTÄMINEN
Valtion talous- ja henkilöstöhallinto lähettää myöhemmin asiamiehelle tätä päätöstä
koskevan laskun.

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojär
jestelmään.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
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Tämän päätöksen valmisteluun on osallistunut insinööri Anna-Kaisa Puhakka.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikön
sijainen, Ylitarkastaja

Ylitarkastaja

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
Rakentamisen yleiskarifa
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perillyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valituspäivää laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, va
punpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen 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 liilleineen 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 ilmoitettava 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 allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran
omaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan
hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos
hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 €.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) 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 5642611
telekopio:
029 56 42760
sähköposti:
vaasa.haooikeus.I9
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
-
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Hulevesien valuma-alue 3000 m2
käsittelyjärjestelmän ala 120 m2

0

.

Mittakaauat

KOKREUS

P2156SP001

Tarkastaja
Yhteyshenkilu ]-P.RUONANIEMI

Suufln,/Pilrt,

Tiedostu

YMP

201

Suunnitteluala, tynnumero ja piirustuksen numero

Muutos

1:2500
Toteutussuunnittelu
Hulevesien käsittelyjärjestelmien rakentaminen
Yleiskaftta

Piirustuksen s,sllto

valuma-alue 500 rn2
...jrakenteen ala 7 m2

