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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Boliden Kevitsa Mining Oy
Kevitsantie 730
99670 PETKULA
Yhteyshenkilö: Ulla Syrjälä
ulla.syrjala@boliden.com
Y-tunnus 2345699-1
PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Sodankylän kunnassa osoitteessa Kevitsantie 730,
99670 Petkula. Ilmoituksen mukainen puhdistettava varikkoalue sijaitsee kaivosalueen
itäosassa, kiinteistöllä RN:o 758-412-35-1. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liit
teenä olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydes
sä kaivetun maa-aineksen hyödyntäm isestä kaivualueella tai poistam isesta toim itetta
vaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäris
tönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 29.6.2017.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KIINTEISTÖN OMISTAJA
Kaivoksen keskeisillä toiminta-alueilla on voimassa asemakaava, Iainvoimainen
16.6.2017. Varikkoalue ei kuulu asemakaava-alueeseen. Kevitsan kaivosalue sijaitsee
Lokka-Koitelainen-Kevitsa oikeusvaikutuksettomalla osayleiskaava-alueella.
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Kaivosaluetta ympäröivät alueet ovat valtion maata (RN:o 758-893-11-1) eikä muita ra
janaapureita ole.
Kiinteistön omistaa Boliden Kevitsa Mining Oy.

ILMOITETTU TOIMINTA
Varikkoalue tulee jäämään malminvarastoalueen (ROMpad) Iaajennuksen alle, minkä
vuoksi varikkoalueen maaperä puhdistetaan tarvittavilta osin ennen laajennustöitä. Va
rikkoalueen länsiosa rajautuu tiehen ja alueen pohjois-, itä- ja eteläosat rakentamatto
maan hakkuuaukeaan. Alueen itä-, pohjois- ja eteläpuolella oleva puusto kaadettiin
loppuvuonna 2014 alueiden laajentumisen vuoksi. Varikkoalue on sorapintainen ja sen
alla on tiivis moreenimaakerros. Alueen maanpinta viettää koilliseen eikä ympärillä ole
ojia ja alueen keskellä on pieni, rakentamaton alue, missä on vielä pintamaata. Alueen
pinta-ala on noin 1,2 ha.
Varikkoaluetta on käytetty pääasiassa urakoitsijoiden maarakennuskaluston huolto-,
pesu ja säilytysalueena vuodesta 2010 lähtien. Alueella on harjoitettu myös jätehuolto
toimintoja. Alueella on ollut myös henkilökunnan taukotiloja.
Huoltoteltan sisällä on säilytetty öljyjä, vaarallisia jätteitä, varaosia sekä tehty kaluston
huoltoja ja öljynvaihtoja, mikä näkyy selkeinä öljyläikkinä maaperässä. Varikkoalueella
on lisäksi säilytetty polttoainesäiliöitä alueilla neljällä eri alueella (alueet 6, 15, 16, ja
17). Alueilla 15 ja 17 on säilytetty siirrettäviä polttoainesäiliöitä ja alueella 16 on ollut iso
20000 litran polttoainesäiliö vuosina 2011-2013, minkä vuoksi alueen epäiltiin olevan
pilaantunut.
Varikkoalueelta on raportoitu yksi öljyvuoto, jolloin arviolta 40 litraa hydrauliöljyä pääsi
vuotamaan maaperään tulipalon vuoksi. Siisteystarkastusten yhteydessä on tehty
huomioita vuosina 2011, 2013 ja 2017 liittyen alueen yleiseen siisteyteen ja öljyjen se
kä jätteiden varastointiin. Vuosina 2011 ja 2013 tehdyissä siisteystarkastuksissa jou
duttiin huomauttamaan öljyjen varastoinnista ja huoltohallin siisteydestä. Huoltohallin
maaperän vuodoista ja öljyläikistä on tehty huomio myös 2.3.2017 tehdyssä tarkastuk
sessa. Maaperän vaihtoa ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi sillä hetkellä, koska va
rikkoalueen tyhjennys ja kunnostus tiedettiin olevan edessä kesän 2017 aikana mal
minvarastoalueen laajennuksen vuoksi.

Maaperä
Kaivosalueen maaperä koostuu pääosin ohuesta moreenikerroksesta. Maanpaksuus
on suurimmalta osin alle 10 metriä. Maaperä on enimmäkseen silttistä hiekkamoreenia,
jonka vedenjohtavuus on heikko (1,5•9,5*IOA•9 mls).
Varikkoalueen maaperä koostuu noin 0,5-1 m paksusta tiiviistä louhe/sorakerroksesta,
jonka alla on moreenikerros (pohjamaa, silttinen hiekkamoreeni (pohjamaa, siltinen
hiekkamoreeni). Varikkoalueella ei ole maansuojarakenteita.

Pohjavedet
Kohde ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Moskuvaara
(12758188, muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue) sijaitsee etelän
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suunnassa noin 8 km etäisyydellä kohteesta. Muut pohjavesialueet sijoittuvat 12,5-17,5
km etäisyydelle kaivosalueesta. Pohjaveden pinnankorkoa ei ole erikseen selvitetty.
Pi ntavedet

Lähiympäristön pintavesialueet kuuluvat Kemijoen vesistöalueeseen (65) ja sen sisällä
pääosin Kitisen vesistöalueeseen (68.5). Alueen vesistöt ovat pääosin virtavesiä ja jär
vet ovat pienehköjä (100-200 ha). Poikkeuksena on Vajukosken patoallas, jonka pintaala on 1430 ha. Säännöstelty Kitinen virtaa noin 5 km kaivosalueen länsipuolella. Alu
een lähin virtaava vesistö, Mataraoja saa alkunsa Kevitsanvaaran länsipuolen soilta
noin 2 km kaivosalueelta luoteeseen ja ulottuu osin nykyisen kaivospiirin alueelle. Kai
vosalueen lähimmät järvet ovat Satojärvi ja Saiveljärvi. Kevitsan alueen lähivesistöt ja
Kitinen ovat pääasiassa humuspitoisia ja karuja, lievästi reheviä vesistöjä.
HAITTA-AINETUTKIMUKSET JA TULOKSET
Näytteenotto

Varikkoalueen pilaantuneisuuden selvittämiseksi otettiin näytteitä, jotka edustivat hyvin
tutkittavan alueen maaperää. Alueen pilaantumishistoria ja pilaantuneisuuden mahdol
linen sijainti olivat hyvin tiedossa, joten alueelta otettavien yksittäisnäytteiden perus
teella voitiin arvioida kunnostustarve. Näytteenottojärjestys ja havainnot, kuten haju kir
jattiin ylös kenttämuistiinpanoihin.

Kenttänäytteet
Kenttänäytteenoton avulla saatiin selvitettyä, kuinka syvällä ja laajalla alueella pilaan
tuneisuus on maaperässä. Maan pilaantuneisuus ja pilaantuneisuuden syvyys selvitet
tim kaivamalla pieniä koekuoppia kaivinkoneella (n. 1 m). Näytteet otettiin kokooma
näytteenottona: yhdestä näytekuopasta otettiin 10-15 kertanäytettä pienellä lapiolla,
jotka yhdistettiin yhdeksi näytteeksi. Alue on edelleen käytössä, mikä vaikeutti näyt
teenottoa. Esimerkiksi huoltoteltan sisälle ei päästy kaivamaan koekuoppaa kaivinko
neella ja käsin lapiolla kovaan maaperään saatiin vain pieni kuoppa. Alueella olevasta
kalustosta huolimatta näytteitä saatiin otettua laajalti, joten alueen pilaantuneisuudesta
saatiin hyvä kokonaiskuva.
Varikkoalueelta otettiin alueen viettosuuntaan nähden yläpuolelta eli alueen lounais
nurkasta vertailunäyte, koska puhtaan vertailunäytteen avulla voitiin arvioida maaperän
humuspitoisuuden ja maalajin vaikutusta tuloksiin. Näytteenottovälineet puhdistettiin tai
vaihdettiin kunkin näytteenottopisteen välillä ristikontaminaation vähentämiseksi. Val
miit näytepussit numeroitiin näytepisteen mukaan ja suojattiin auringonvalolta kylmä
laukkuun. Näytteenottopisteistä otettiin ylös koordinaatit ja näytteenottopisteistä otettiin
valokuvia.
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Kuva 1. Näytteenottopisteiden sijainnit

Näytteiden analysointi PetroFlag-kenttätestilä
Maaperänäytteiden analysointi tehtiin PetroFLAG-kenttätestillä. PetroFLAG-testillä saa
tiin määritettyä maanäytteen kokonaishiilivetypitoisuus (summapitoisuus C1o-C40) pe
rustuen öljyhiilivetyjen uuttamiseen maaperänäytteestä. Analyysit pyrittiin tekemään
mahdollisimman nopeasti näytteenotosta. Ennen näytteenottoa PetroFLAG-laitteisto
kalibroitiin laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Testissä on kolme vaihetta: uutto, suo
datus ja näytteen analysointi. 10 gramman maanäyte uutetaan metanolipohjaiseen liu
okseen, minkä jälkeen se suodatetaan kehiteliuokseen. Suodos reagoi kehiteliuoksen
kanssa muodostaen samentuman, joka korreloi maanäytteen kokonaishiilivetypitoisuut
ta. Lopuksi näytteen hiilivetypitoisuus analysoitiin sameusmittarilla, joka muuntaa liuok
sen läpäisevän valon määrän pitoisuustiedoksi. PetroFLAG-analyysille valittiin sopiva
vastekäyrä maaperänäytteen öljyhiilivedyn pohjalta. Suomessa käytössä olevilla öljyhii
livedyillä vastekäyrät 5 ja 7 ovat kokemuksen perusteella toimineet parhaiten. PetroF
LAG-testin mittausalue (10 g näyte) on 0-2200 ppm. Yli 2200 ppm pitoisuuksien tar
kempaa analyysiä varten tehtiin tarvittaessa uusi analyysi pienemmällä näytemäärällä.
Näytteenotto ja analysointitiedot kirjattiin näytteenotto- ja analyysilomakkeelle.
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Laadun varmistusnäytteet
PetroFLAG-kenttätestin tarkkuuden ja laadun arvioim iseksi tutkittavalta alueelta otetiin
laaduntarkkailunäytteet; rinnakkaisnäyte ja jaettu näyte. Rinnakkaisnäyte otettiin yh
destä samasta näytteenottokuopasta kuin varsinainen näytekin ja saatuja analyysitu
loksia verrattiin toisiinsa. Rinnakkaisnäytteen avulla arvioitiin kenttämittarin luotetta
vuutta. Jaettu näyte otettiin myös samasta näytteenottokuopasta kuin varsinainen näy
te. Jaettu näyte jaettiin kahteen yhtä suureen osaan, jonka jälkeen molemmat analysoi
tim Jaetun näytteen analyysien perusteella voitiin todeta, kuinka hyvin näytteen ho
mogenisointi onnistui.
Laboratorionäytteet
PetroFLAG—tutkimuspisteiden lukumäärästä 20 % lähetettiin laboratorioanalyyseihin,
jotta voitiin arvioida kenttämittarin luotettavuutta. Laboratoriossa näytteistä analysoitiin
kokonaishiilivetypitoisuuden lisäksi öljyhiilivetyjakeiden keskitisleiden Cio-C21 ja raskai
den jakeiden C21-C40 pitoisuudet. Laboratorioon menevät näytteet valittiin kenttähavain
tojen perusteella siten, että laboratoriotuloksia saatiin eri pitoisuusalueilta.
Tutkimustulokset

Taulukko 1. Kokonaishiilivetypitoisuus PetroFLAG-kenttämittaus
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Taulukko 2. PetroFLAG-analyysitulokset
Piste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
23
26

Syvyys (cm)
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20
50
0-20

Petro (ppm)
57
29
559
175
927
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656
40
1609
241
1436
552
151
31
743
41
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118
1349
97
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82
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13
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Taulukko 3. Laboratorio- ja PetroFLAG-analyysien vertailu
Piste
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20
20
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50
20
20
20
20
20
20

Summa, C0-C
1609
2200
180
241
743
400
4000
3792
<20
228
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MAAPERÄN KUNNOSTUS
Varikkoalueen pilaantuneisuus ja kunnostussuunnitelma
Maaperän pilaantuneisuus varikkoalueella on arvioitu tutkimustulosten sekä muiden
havaintojen ja historiatietojen perusteella. Varikkoalueen maaperän kunnostaminen
tehdään maanpoistolla ja pilaantunut maa kuljetetaan paikkaan, jolla on voimassa ole
va ympäristölupapäätös ottaa vastaan kyseessä olevia pilaantuneita maita. Pilaantunut
maa-aines on suunniteltu vietäväksi Kemiin Savaterra Oy:n termiseen käsittelylaitok
see. Varikkoalueen kunnostus ja maanpoisto on suunniteltu suoritettavaksi mahdolli
simman nopeasti, kun saadaan lupa kunnostustyön aloitukselle ja varikkoalue tyhjen
nettyä. Varikkoalueen vieressä oleva malminvarastoalue (ROMpad) laajennetaan kun
nostetun varikkoalueen päälle rakentamalla kunnostetulle alueelle ympäristöluvassa
vaaditut ja ELY-keskuksen hyväksymät pohjarakenteet. Maanpoisto pitää saada val
miiksi mahdollisuuksien mukaan kesän 2017 aikana, koska pohjarakenteet tulee asen
taa ennen pakkasia. Maanpoistoa ohjaa ja valvoo Kevitsan kaivoksen ympäristöosasto
ja riippumaton laadunvalvoja.
Taulukossa 4 on esitetty PIMA-asetuksen 214/2007 öljyhiilivetyjen kynnysarvot sekä
aiemmat ja ylemmät ohjearvot. Aiempaa ohjearvoa käytetään maaperän pilaantunei
suuden vertailuarvona tavanomaisessa maankäytössä (asuin- ja virkistysalueet) ja
ylempää ohjearvoa sovelletaan teollisuus-, varasto- ja liikennealueilla. Valtioneuvoston
PIMA-asetuksen mukaan maaperää pidetään pilaantuneena teollisuusalueilla, jos yh
den tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon.
Tau lukko 4.
Yhtiiste

Benslinijakeet (C’5-C10)
Kesldtisleet (:>C1G•C21)
Raskaat jakeet (>C21-(40)
Ötjvhllhivetvjeu jakeiclen
suinmapitoisuus ((1O-C40)

Kvnnvsaivo
(rngkg)

-

-

-

300

Alempi
ohjeaivo
(mg/kg)

Ylempi ohjealvo
(mg/kg)

100
300
600

500
1000
2000

-

-

Maanpoisto esitetään suoritettavaksi ylempien ohjearvojen mukaan, koska kyseessä
on teollisuusalue. Varikkoalue esitetään kunnostettavaksi öljyisten alueiden kohdalta
niin, että kunnostettava ala jää pohjalta ja reunoiltaan puhtaaksi. Suunnitellun maan
poiston määrä perustuu PetroFLAG-kenttäanalyysi- sekä laboratorioanalyysituloksiin.
Koko huoltoteltan pohjan arvioidaan olevan pilaantunut, joten maan kuorinta esitetään
suoritettavaksi koko teltan (12 m x 10 m) maksimissaan 0,5 metrin syvyydeltä. Lisä
näytteenottoa suoritetaan kunnostuksen aikana. Pilaantuneen maan alan ja pois
tosyvyyden mukaan huoltoteltan alueelta poistettavan maan tilavuus olisi noin 60 m3.
Huoltoalueen alueelta poistettavan maan massa on näin ollen arviolta n. 100 tonnia.
Alueen länsiosassa sijainneen polttoainesäiliön alue haisi koekuopan kaivun yhteydes
sä lievästi polttoöljylle. Tutkimustulosten mukaan kohteessa ei ole ylempien ohjearvo
jen ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuskisa, joten maanpoistoa kohteessa ei tarvitse tehdä.
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Öljyläikkien kohdalta (alueet 6 ja 1 1) poistetaan pilaantunutta maata noin 0,3 m syvyy
deltä. Siirrettävien polttoainesäiliöiden (alueet 6 ja 15) kohdilta sekä muista paikoitus
alueen öljyläikkien (alue 8) arvioidaan poistettavaksi yhteensä noin 5 m3, eli noin 9 ton
nia. Mikäli varikkoalueen muissa kohdissa näkyy selkeitä öljyvuotoläikkiä, niin ne pois
tetaan pintamaan kuorinnalla pois.
Pilaantunutta maat arvioidaan olevan varikkoalueella yhteensä noin 110 tonnia, eli 3
täysperävaunukuormaa.
Ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Alueen puhdistamisen ympäristövaikutukset ovat positiivisia ja maanpoisto on olen
naista maaperään, ilmaan, veteen, ja terveyteen liittyvien ympäristöhaittojen ehkäisys
sä. Pohjavesialueen pilaantumisen riskejä ei puhdistamisella ole, koska Kevitsan kai
vosalueella tai sen lähistöllä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita.
Työn laadunvalvonta
Puhdistustavoitteiden saavuttaminen todetaan ja varmistetaan aistinvaraisella arvioin
nilla ja lisänäytteenotolla. Varikkoalueen kunnostusta valvoo Kevitsan kaivoksen ympä
ristöosasto ja riippumaton laadunvalvoja. Pilaantunen maan sijoituspaikka varmistetaan
ottamalla tarvittaessa PetroFLAG-näyte kuormasta. Kuormanäyte otetaan kokooma
näytteenä siten, että se edustaa mahdollisimman hyvin poistettua maata. Alueen viet
tosuunta on luoteeseen, joten maanpoiston yhteydessä otetaan huomioon öljyn mah
dollinen valunta. Pilaantuneita alueita ympäröitävien alueiden puhtaus varmistetaan
maanpoiston yhteydessä tekemällä pieni koekuoppa ja arvioimalla sen pilaantuneisuus
näkö-ja hajuaistin perusteella.
Raportointi
PIMA-ilmoitus toimitetaan viranomaisille tarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen varikko
alueen maaperän puhdistamistöiden aloittamista. Varikkoalueen puhdistustöiden aloit
tamisesta ja kulusta ilmoitetaan Lapin ELY-keskukselle ja puhdistuksen loputtua viran
omaisille toimitetaan puhdistustöiden loppuraportti siirtoasiakirjoineen.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun varikkoalu
een puhdistamisen. Töiden toteuttamisessa on noudateifava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöllä RN:o 758-412-35-1 sijaitsevalta varikkoalueelta on poistettava pilaan
tuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maa-
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perän pilaantuneisuuden puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) ylemmät ohjearvot haitta-aineiden osalta:
O
bensiinijakeet (C5-C1o) 500 mglkg,
O
keskitisleet (>C;o-C21) 1000 mg/kg ja
O
raskaat öljyjakeet (>C2;-C40) 2000 mglkg.
Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoisuu
det ylittävät ylemmän ohjearvon saadaan poistettua. Kaivumaita, joiden pitoisuu
det jäävät alle ylempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen täytöis
sä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Alueen pohjaveden haitta-ainepitoisuudet tulee tarvittaessa selvittää ja arvioitava
puhd istustarve.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodan
kylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saa
tettava loppuun 31.8.2018 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa
siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnan
harjoittajan esityksestä loppuun saatetuksi.
2.

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

3.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon ja käsittelyyn.
Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden
sijoituspaikka on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan ym
päristönsuojeluviranomaiselle 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 jätelain (646/2011) 121 §:n
mukainen siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita maita siirrettäessä se on
kuljetusten mukana.

4.

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

5.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
tukseen soveltuvalla laitteistolla, josta on sovittava erikseen Lapin ELY
keskuksen kanssa. Vedestä talteen otettu pilaantuneita aineksia sisältävä jäte on
toimitettava laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä
vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.
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6.

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

Mäaräykset vastuu henkilöistä ja töiden aloittamisesta

7.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys
pilaantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
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 ympäristönsuojeluviran
omaiselle. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on tapauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnan
harjoittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen
torjumiseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja
raportoinnista

9.

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

10.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt haitta-aineet. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorio
analyyseillä varmistetut tarkkailutulokset alittavat kaikilta kaivannon reunoilta ja
sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa peittää ennen
kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet ja Lapin ELY
keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 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.
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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 kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
O
toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
O
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta
O
tarvittaessa määräyksessä 6 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 11 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
O
työmaakokousten pöytäkirjaUmuistiot.

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
huomioon alueen käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä
olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta ennakolta arvioiden ai
heudu ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Kunnostustyölle on asetettu
määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttä
mätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitus
ajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys 1).
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen
toimittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
laisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (mää
räykset 3-4).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsi
tellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneis
sa laitoksissa (määräys 5).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
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Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mah
dollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 7).
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 val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnos
tuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan,
että kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin 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
kunnostellava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti
sekä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 9-12).

Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi sekä Sodankylän kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Jäämeren
tie 1, Sodankylä. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi > Asiointi,
luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristön
suojelulain mukaiset ilmoitukset> Ilmoituspäätökset> Pilaantuneet maa-alueet> Lapin
ELY-keskus.
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SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133 §, 136 §, 190 §, 191 §ja
205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011)12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 §ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 §ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,
Valtion maksuperustelaki (150/1992)8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehittämis-ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017
(1554/2016).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1100€
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2017 (1554/2016) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 20 tuntia eli maksu on yhteensä 1100 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944).

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

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
kirjaamo.syke@ympatisto.fi
TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

/

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö

Eira Luokkanen

Ylitarkastaja

Vesa- atti Määttä

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
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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. Vastaanoifajalle tai tämän edustajalle henkilökoh
taisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanollamisesta 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 Iiifteet
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 valiifajalle 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 allekirjoiteifava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valillaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran
omaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuullanut 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
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
käyntiosoite:
aukioloaika:
8.00 - 16.15
puhelin:
029 56 42611
telekopio:
029 56 42760
sähköposti:
vaasa.haooikeus.fl
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
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