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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.hourula@phrakl.fi
Y-tunnus 0952029-9
PUHDISTETTAVAT ALUEET JA NIIDEN SIJAINNIT
Kunnostettavat kohteet sijaitsevat Rovaniemen kaupungissa osoitteessa Pahkamaan
tie, 96960 Rovaniemi. Ilmoituksen mukaiset puhdistettavat alueet sijaitsevat kiinteistöil
lä RN :ot 698-409-17-74, 698-409-1 7-75, 698-409-1 -54, 698-409-1 -53, 698-409-1-55 ja
698-409-1-52. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydes
sä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueel la tai poistam isesta toim itetta
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 2.5.2017 ja sitä on täydennetty 30.5.2017.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KIINTEISTÖJEN OMISTAJA

Kiinteistöt eivät sijaitse asemakaavoitetulla alueella eikä kaavoitustilanteeseen ole
suunnitteilla muutoksia.
Pahkamaan ampumarata-alue on merkitty Lapin liiton 19.5.2000 hyväksymään ja
4.12.2001 lainvoiman saaneeseen Rovaniemen maakuntakaavaan ER alueeksi eli eri
tyistoimintojen alueeksi. Maakuntakaavassa ER merkinnällä osoitetaan sellaiset erityis
toimintojen alueita, joille yleisön pääsy on kielletty tai liikkuminen rajoitettu. ER-alueita
ovat mm. ampumarata-alueet, vankila-alueet ja eräät puolustusvoimien alueet. Suun
nittelualuetta ympäröivät alueet on pääasiassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueiksi (M).
Kiinteistöt omistaa Suomen valtio ja hallinnoiva viranomainen on Senaatti-kiinteistöt.
Alue on vuokrattu puolustusvoimien käyttöön.
ILMOITETTU TOIMINTA

Pahkamaan ampumarata sijaitsee Rovaniemen kaupungissa noin 7 kilometrin etäisyy
dellä kaupungin keskustasta luoteeseen. Ampumarata-alueella ratoja 1-3 käytetään
pääasiassa varusmiesten sotilaskoulutukseen liittyviin ampumaharjoituksiin. Myös va
ruskunnan henkilökunta suorittaa omia ammuntojaan radoilla. Ammunnat tapahtuvat
pääasiassa rynnäkkökiväärillä ja sotilaspistoolilla, mutta radoilla käytetään myös jonkin
verran muun tyyppisiä aseita. Luodikko-, pienoiskivääri- ja haulikkoratoja (radat 4-6)
käyttävät puolustusvoimien ohella runsaasti myös Rovaniemen Ampujat ja Metsäveikot
ry:n jäsenet. Ampumaratatoiminta on alkanut vuonna 1978.
Pahkamaan ampumarata-alueelle suunnitellaan maamassojen kaivua ja uudelleen si
joittamista edellyttäviä huleveden hallintarakenteita. Rakentamisen aikana kaivetaan
alueilla, joilla on haitta-aineita sisältäviä maa-aineksia. Kaivutyöt kohdistuvat taustaval
lin juureen sekä sisäisiin ojiin ja niiden läheisyyteen hallintarakenteiden vaatimassa laa
juudessa. Hulevesien hallintarakenteiden rakentamisen yhteydessä kaivetut maaainekset pyritään ensisijaisesti sijoittamaan valmiiksi haitta-ainepitoisille alueille joko
kaivualueen läheisyyteen maaston muotoiluun tai muille alueille ampumaratojen 1-3 ja
6 haitta-ainepitoisiin valleihin ja muihin täyttöihin tai maaston muotoiluun. Kaivutöiden
aikana, radalla 1 kunnostetaan lisäksi öljyllä pilaantunut alue, mikä ei tutkimusten pe
rusteella sijaitse hulevesien hallintarakenteiden alueella.
Pahkamaan ampumaratojen ympäristö on enimmäkseen metsätalousmaata. Somero
harjun varuskunta sijaitsee noin 2,4 kilometriä ampumarata-alueesta kaakkoon, jossa
sijaitsee myös lähin asuntoalue.
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Ampumarata-alueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu muita luonnonsuojelualueita.
Ampumarataa lähin Natura-kohde Ounasjoki (F11301318) sijaitsee noin 4,5 km etäi
syydellä ampumaradasta länteen ja lounaaseen.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet

Maaperä
Pahkamaan ampumarata-alue sijoittuu tasattuun ja rakennettuun rinnemaastoon. Am
pumarata-alueen päämaalaji on hiekkaa ja silttistä moreenia. Maanpinta alueella vaih
telee tasovälillä noin +175...+200 m mpy. Ampumarata-alue kuuluu pääosin GTK:n
maaperäkartan mukaan moreenivyöhykkeelle, jossa vaihtelee myös kallio- ja savialuei
ta. Tausta- ja sivuvallien täyttömateriaalina on käytetty humuspinnan alla soraa ja mo
reenia. Rata-alueen tausta-alueella sekä haulikkoradalla on havaittavissa osin pintakal
1 iota.
Pohja- ja orsivesi
Ampumarata ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Nivalampi
(12699123), joka sijaitsee 6,1 km:n etäisyydellä rata-alueesta luoteeseen. Nivalampi on
1-luokan pohjavesialue, missä sijaitsee vedenottamo. Pohjaveden arvioitu virtaussuunta
on etelään / lounaaseen.
Pohjavedenpinnan korkeudet on mitattu näytteenoton yhteydessä kaikista havaintoput
kista ja mittausten mukaan pohjavedenpinta on vaihdellut välillä -0,25.. .-3,80 m maan
pinnasta. Pohjaveden pinta vaihtelee alueen sisällä voimakkaasti, johtuen viettävästä
sekä osin kallioisesta maastosta.
Alueen pohjaveden tilaa tarkkaillaan kolmesta pohjaveden havaintoputkesta. Vesinäyt
teet otetaan kerran vuodessa ja niistä analysoidaan pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine,
PAH-yhdisteet, kokonaismetallipitoisuudet ja liukoiset metallit (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg,
Ni, Pb, Sb, V, Zn). Yhden havaintoputken edustamassa pohjavedessä on todettu ko
honneita sinkkipitoisuuksia (83.25000 pgIl) vuosina 2014-2016. Lisäksi vuosina 20152016 todettiin nikkelin talousveden laatunormin lievä ylitys sekä pohjaveden ympäristö
laatunormin ylitys. Laaditussa Haitta-aineiden hallinnantarveselvityksessä on arvioitu,
että mineraalipitoiseen kallioperään asennetuissa putkissa todetut veden metallipitoi
suudet johtuvat ainakin osittain taustapitoisuudesta. Muut liukoiset metallipitoisuudet tai
muiden haitta-aineiden pitoisuudet eivät ole olleet koholla. Metallien kokonaispitoisuu
det ovat olleet hieman korkeampia kuin liukoiset pitoisuudet.
Pintavedet
Pahkamaan ampumaradat sijaitsevat Kemijoen vesistöalueen (65) Ounasjoen suualu
een (65.551) 3. jakovaiheen valuma-alueella.
Ampumarataa lähimmät vesistöt ovat Norvajärvi noin 3,7 kilometriä pohjoiseen ja Ou
nasjoki noin 4 kilometriä länteen.
Ratojen 3, 5 ja 6 pintavedet purkautuvat Pahkamaantien länsipuolella kulkevaan met
säojaan, joka on alempana nimeltään Hyppäysoja. Ampumarata-alueiden 3, 5 ja 6 pin
ta-ala metsäojan valuma-alueella on 4,4 ha.
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Ratojen 1, 2 ja 4 pintavedet purkautuvat Pahkamaantien pohjoispuolelta tien alitse
edelleen metsäojastoon, joka laskee Vaaranojaan. Ampumarata-alueiden 1, 2 ja 4 pin
ta-ala valuma-alueella on 7,7 ha.
Sekä Hyppäysoja että Vaaranoja laskevat Ketaojaan, joka alempana on nimeltään MyI
lyoja ja laskee Ounasjokeen. Ketaojan valuma-alue Isokorvenojan laskun kohdalla on
15,7 km2 ja se on vesilain mukaan vesistö.
Ampumaratojen pintavesien tilaa tarkkaillaan 150 metrin kivääriradan (nro 2) taustaval
lin juuressa olevasta ojasta, radan 2 länsipuolella olevasta purkuojasta sekä haulikko
radan purkuojasta. Vesinäytteistä analysoidaan pH, kiintoaine, sähkönjohtavuus, DCC,
kalsium sekä kokonais-ja liukoiset metallipitoisuudet (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,
Sb, V, Zn). Pintavedessä kivääriradan pisteessä on todettu kohonnut lyijypitoisuus
vuosina 2012—2015. Näytepiste sijaitsee rata-alueella ja on kivääriradan sisäinen oja.
Viettosuunnassa alapuolella sijaitsevan kivääriratojen purkuojan tarkkailupisteessä
biosaatava lyijypitoisuus auttaa ympäristönlaatunormin. Haulikkoradan tarkkailupis
teessä on havaittavissa pidempiaikainen kohonneiden lyijypitoisuuksien sarja.
RAKENNUSTEKNISET TOIMENPITEET

Pahkamaan ampumarata-alueelle radoille 1-3 ja 6 on suunniteltu massojen kaivua ja
niiden uudelleen sijoittamista edellyttäviä riskienhallintatoimenpiteitä. Radoille tehdään
hulevesien hallintarakenteita raskasmetallien kulkeutumisen vähentämiseksi. Toimen
piteet ovat kansallisen BAT-selvityksen (Suomen ympäristö 4/201 5) mukaisia.
Huleveden hallintarakenteiden rakentamisen aikana joudutaan kaivamaan alueilla, joil
la on haitta-aineita sisältäviä maa-aineksia. Kaivutyöt kohdistuvat taustavallin juureen
(ojitus ja salaojitukset, tasausaltaat) sekä sisäisiin ojiin ja niiden läheisyyteen rakentei
den vaatimassa laajuudessa. Taustavallien alaosassa tehtävät kaivut vastaavat käy
tännössä taustavallien rakenteellisia kunnostamistoimenpiteitä. Hulevesien hallintara
kenteiden rakentamisen yhteydessä kaivetut maa-ainekset pyritään ensisijaisesti sijoit
tamaan valmiiksi haitta-ainepitoisille alueille joko kaivualueen läheisyyteen maaston
muotoiluun tai muille alueille ampumaratojen 1-3 (pistooli- ja rynnäkkökivääriradat) ja 6
(haulikkorata) haitta-ainepitoisiin taustavalleihin ja muihin täyttöihin. Massoja ei sijoiteta
ampumasektorille häiritsevästi tai alueille, joilla niiden pitoisuudet merkittävästi nostai
sivat alueella ennen hyötykäyttöä todeifuja pitoisuuksia.
TOIMENPIDENALUEIDEN MAAPERÄN HAITTA-AINEET
Pitoisuudet ja massamäärät

Pahkamaan ampumaradan ja sen lähiympäristön haitta-ainepitoisuuksia on selvitetty
riskienhallintatarveselvitystä varten. Tulokset on raportoitu dokumentissa “Pahkamaan
ampumaradat. Haitta-aineiden hallinnantarveselvitys. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy,
12.11.2015”. Raportissa on esitetty myös yksityiskohtainen riskinarvio toimenpide eh
dotuksineen. Maaperän haitta-ainepitoisuuksia selvitettiin myös vuonna 2016. Vuoden
2016 tutkimuksia tehtiin niille alueille, joille on mahdollisesti tulossa hulevesien hallinta
rakenteisiin liittyviä toimia.
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Kaivualueiden (radat 1, 2, 3) lyijyn, kuparin ja antimonin pitoisuudet ylittävät kynnysar
votason pääosin taustavallista ja rata-alueen ojista otetuissa näytteissä. Korkeimmat
pitoisuudet todettiin ratojen 2 ja 3 taustavallin pintamaassa sekä taustavallia lähellä
olevassa ojassa (näytteet Ml, M7, M8, S5, S7, S12). Analysoitu lyijyn maksimipitoisuus
oli 37000 mg/kg (Ml, rata 3, pistoolirata, taustavalli), kupatin 1700 mg/kg (M8, rata 2,
rynnäkkökiväärirata, taustavalli) ja antimonin 580 mglkg (S12, rata 2, rynnäkkökivääri
rata, sedimentti). Lyijyn, kuparin ja antimonin lisäksi radalla 2 todettiin sinkkiä (maksi
mipitoisuus 510 mg/kg, M7, taustavallin iskemäkohta 150 m).
Haulikokoradan kaivualueilla syntyviä massoja on suunniteltu sijoitettaviksi haulikkora
dalle (rata 6). Haulikkoradalla todettu korkein antimonipitoisuus on 1000 mg/kg (S16,
ojan pohja) ja lyijypitoisuus 23000 mglkg (S17, ojan pohja). Lisäksi haulikkoradalla on
todettu arseenia maksimipitoisuutena 240 mg/kg (S16, ojan pohja).
Kaivu tehdään hallintarakenteiden alueella. Massojen sijoitus tehdään siten, että luoti
aseratojen kaivumassat sijoitetaan luotiaseradoille ja haulikkorata-alueen kaivumassat
haulikkorata-alueelle.
Hulevesien hallintarakenteiden takia kaivettavia metallipitoisuuksien kannalta epäilyttä
viä massoja arvioidaan yhteensä olevan noin 2900 t, noin 1900 m3, joista luotiasera
doilla noin 2000 t, 1300 m3ja haulikkoradan toimenpidealueilla 900 t, 600 m3. Kyseiset
massat ovat kaivualueiden pintaosaa.
Öljyhiilivedyillä pilaantunut alue
Metallien lisäksi radalla 1 todettiin vuoden 2016 tutkimuksissa ylemmän ohjearvon yht
täviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä C5-C10 (560 mg/kg) ja C10-C21 (6200...7300 mg/kg).
Öljyhiilivedyihlä pilaantuneita massoja arvioidaan oleva noin 170 m2:n suuruisella alu
eella noin 700 m3, 1150 t. Öljyhiilivetypitoiset massat sijoittuvat syvyysvälille n. 0,3-4,5
m. Öljyhiilivetypitoisuudeltaan yli ylemmän ohjearvon massoja arvioidaan olevan sy
vyysvälihlä 0,3-3 m ja yhteensä 460 m3, 740 t. Öljyiset massat eivät tutkimusten perus
teella sijoitu hulevesien halhintarakenteiden rakentamisalueelle.
Metallien liukoisuus
Liukoisuustestien mukaan helpoiten hiukenevaa on antimoni. Seuraavaksi hiukenee
sinkki ja kupari, jonka kokonaispitoisuudet ovat myös melko pieniä. Lyijyn liukoisuus on
vähäistä, mutta suuret kokonaispitoisuudet nostavat hiuenneen lyijyn määrää.
Kaatopaikkakelpoisuusmääritysten mukaan radan 2 ja radan 3 liukoisen lyijyn ja antimonin pitoisuudet ylittävät tavanomaisen jätteen kaatopaikan pitoisuusrajat. Lisäksi ra
doilla yhittyy kuparin pysyvän jätteen kaatopaikan pitoisuusraja. Radalla 2 ylittyy myös
sinkin pysyvän jätteen kaatopaikan pitoisuusraja.

Öljyhiilivetyfraktiot
Öljyhiilivetyjen fraktiojako selvitettiin näytteestä KK1 5/1-2 m. Näytteessä esiintyy eniten
ahifaattisia jakeita C;2-C16 (50 % kokonaispitoisuudesta).
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Taulukko 1. Öljyhiilivetyjen fraktiojako (mglkg).
KK15/1-2 m
Fraktio
Al ifaattiset
>30
C5-C6
>30
>C6-C8
>30
>C8-C10
360
>010-012
1000
>012-016
560
>016-035
Aromaattiset
>30
>05-08
>30
>08-Cia
>30
>010-012
61
>012-016
>30
>016-021
>30
>Ci-C3s
1981
Kokonaispitoisuus

[

%
0
0
0
18
50
28
0
0
0
3
0
0

HYÖTYKÄYTÖN RISKI NARVIO
Rajaukset
Ampumaratatoiminnasta muodostuvien haitta-aineiden aiheuttamia riskejä on arvioitu
yksityiskohtaisesti haitta-aineiden hallinnantarveselvityksessä (Pahkamaan ampuma
radat, haitta-aineen hallinnantarveselvitys, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
12.11.2015), joten tässä riskinarvioinnissa arvioidaan radoilla 1, 2, 3 ja 6 tehtävien ris
kinhallintatoimenpiteiden vaikutuksia haitta-aineriskeihin. Riskinarviossa otetaan huo
mioon kohde ja sen välittömässä läheisyydessä tai kulkeutumisetäisyydellä oleva ym
päristö.
Kohteen ja lähiympäristön herkkyys
Etäisyys lähimpään asutukseen, varuskunnan kasarmeihin ja asuntoalueelle, on noin
2,4 km. Pahkamaan ampumaratojen ympäristö on enimmäkseen metsätalousmaata.
Lähin Natura-kohde lunasjoki (F11301318) sijaitsee noin 4,5 km etäisyydellä ampuma
radasta länteen ja lounaaseen.
Ampumarata ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee noin
6,1 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 mer
kittävästi nosta sijoitusalueen haitta-ainepitoisuuksia. Koska edellä esitetysti toteutetta
va massojen hyötykäyttö ei aiheuta haitta-ainepitoisuuksien nousua, se ei myöskään
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aiheuta lisääntynyttä riskiä. Lisäksi hulevesien hallintarakenteiden välittömässä lähei
syydessä käytettävät metallipitoiset massat kapseloidaan moreenimaalla, mikä estää
metallipitoisen maa-aineksen pääsyn huleveteen ja metallien kulkeutumisen veden
mukana etäämmälle.
Öljyhiilivetypitoisia maa-aineksia ei hyötykäytetä kohteessa, vaan ne toimitetaan sovel
tuvaan vastaanottopaikkaan loppusijoitettaviksi/käsiteltäviksi.
Metallien kulkeutuminen

Kohteessa esiintyy kriittisinä metalleina lyijyä, kuparia ja antimonia, jotka ovat ominai
suuksiltaan haihtumattomia ja niukkaliukoisia veteen.
Ojitusmuutosten kaivutyön johdosta haitta-ainepitoinen maa-aines sekoittuisi jossain
määrin ojaveteen, mikä lisäisi haitta-aineiden kulkeutumista. Kaivutöiden aikana työnaikaisen leviämisen minimoimiseksi vedet ohjataan väliaikaisten ojitusten avulla kaivu
alueiden ohi.
Maanrakennustöistä ei aiheudu lisääntynyttä haitta-aineiden kulkeutumista pin
taveden mukana.
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 aiheudu merkittävää haitta-aineiden kulkeutumisen poh
javeteen tai pohjaveden mukana.
Kaivutyö voi maan ollessa kuiva lisätä maan pölyämistä ja haitta-aineiden kulkeutumis
ta pölyn mukana, mutta kulkeutumista ei arvioida tapahtuvan etäälle kohteesta herkkiin
kohteisiin. Kaivutyön aikana pölyämistä voidaan tarpeen vaatiessa estää maata kaste
lemalla.
Maanrakennustyöt voivat lisätä haitta-aineiden kulkeutumista pölyävän maan
mukana, mutta kohteen käyttö huomioiden kulkeutumista ei arvioida merkittä
väksi.
Metallille 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.
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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.
Öljyhiilivetypitoiset maa-ainekset
Esiintyminen
Radan 1 kaakkoiskulmassa kaivualueella esiintyy ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoi
suuksia öljyhiilivetyjä C5-C10 (560 mglkg) ja C10-C21 (6200.. .7300 mglkg). Öljyhiilivetyjä
todettiin maaperässä syvyydellä 0.. .2 m ja esiintymä on rajattu kahdella koekuopalla
noin 160 m2 suuruiselle alueelle. Alueella on runsasta kasvillisuutta.
Kulkeutuminen
Öljyhiilivedyt C5-C10 ovat veteen liukenevia ja erittäin haihtuvia, joten ne voivat kulkeu
tua pohjaveteen tai hengitysilmaan. Keskitisleet Cio-C21 ovat niukkaliukoisempia, mutta
haihtuvia.
Öljyhiilivetyjen esiintymisalueella ei ole vettä läpäisemätöntä päällystettä, joten vajovesi
pääsee imeytymään maaperään. Öljyhiilivedyt voivat liueta veteen ja kulkeutua veden
mukana etäämmälle esiintymispaikastansa. Mahdollisen kulkeutumisen ei arvioida ulot
tuvan kovin etäälle esiintymispaikalta, sillä öljyhiilivetypitoinen alue on melko pienialai
nen.
Kohteen maaperässä on todettu erittäin haihtuvia ja haihtuvia öljyhiilivetyjä. Haittaaineet sijaitsevat pintamaassa, joten ulkoilmaan haihtumista ja kaasufaasina kulkeutu
mista voi tapahtua. Ulkoilmassa pitoisuudet laimenevat ilmavirtausten takia nopeasti
merkityksettömälle tasolle. Kohteessa ei ole rakennuksia, joiden sisätiloihin öljyhiilivety
jä voisi haihtua.
Öljyhiilivetyjen kulkeutumista pölyävän pintamaan mukana ei tapahdu, sillä maata peit
tää tiheä kasvillisuus. Pintaveden mukana kulkeutumista ei myöskään arvioida tapah
tuvan, sillä kohteen sade- ja sulamisvedet imeytyvät maaperään. Kohteessa ei esiinny
talousvesiputkia, eikä kohteessa tai sen lähellä kasvateta ravintokasveja.
Altistuminen
Haitta-ainepitoisuuksia on todettu pintamaassa tiheän kasvillisuuden alapuolella, joten
altistuminen suoran kosketuksen, tahattoman maannielemisen tai haitta-ainepitoisen
maapölyn välityksellä estyy.
Ulkoilman välityksellä altistuminen arvioidaan merkityksettömäksi, sillä kulkeutuminen
ulkoilmaan arvioitiin edellä merkityksettömäksi. Kulkeutuminen talousveteen tai ravin
tokasveihin arvioitiin merkityksettömäksi, joten altistuminen näiden välityksellä arvioi
daan myös merkityksettömäksi.
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Alue on käyttömuodoltaan epäherkkä, eikä alueella tai sen läheisyydessä oleskella pit
kiä aikoja.
Ekologiset riskit
Kohde on ollut pitkään Puolustusvoimien käytössä ampumarata-alueena, eikä sillä ole
eritystä ekologista arvoa. Lähin suojelualue ei ole kulkeutumisetäisyydellä. Alueen
käyttöön ei ole tulossa muutosta. Näin ollen alueella ei ole erityistä ekologista arvoa.
Haitta-ainepitoinen alue on kasvillisuuden peitossa, joten nisäkkäiden ja lintujen altis
tuminen suoraan haitta-ainepitoiselle maaperälle tai pölylle estyy. Maaperäeläimet ja
mikrobit voivat sen sijaan altistua haitta-aineille elinympäristössään. Eliöiden altistumi
sesta ei kuitenkaan arvioida aiheutuvan kokonaisuuden kannalta merkittäviä haittoja,
koska alue on pieni ja rajallu. Haitta-aineet voivat myös haitata mikrobiologisia proses
seja, mutta tässäkin tapauksessa mahdollisen vaikutuksen arvioidaan olevan hyvin
paikallinen ja siksi kokonaisuuden kannalta merkityksetön. Mikrobit ovat usein myös
sopeutuneet hajottamaan orgaanisia haitta-aineita silloin, kun päästö on vanha. Maa
peräeliöt voivat myös väItellä haitta-ainepitoisia alueita.
Haitta-ainepitoisen maaperän kohdalla esiintyy tavanomaista kasvillisuutta, joka oli
näytteenottohetkellä hyväkuntoista. Kasvillisuuden ei arvioida altistuvan öljyhiilivedyille
merkittävästi.
Kohteen öljyhiilivedyistä ei arvioida aiheutuvan merkittävää ekologista riskiä.
Öljyhiilivetyjen kunnostustavoitteet
Kulkeutumisen ja altistumisen arvioinnin perusteella kohteessa esiintyvät öljyhiilivetypi
toiset maa-ainekset eivät aiheuta nykytilanteessa merkittäviä riskejä. Kulkeutuminen on
kuitenkin öljyhiilivetyjen ominaisuuksien ja kohteen olosuhteiden perusteella mahdollis
ta. Näin ollen ehdotetaan, että rakennusteknisten kaivujen lisäksi maaperästä poistet
taisiin öljyhiilivetypitoinen maa-aines siltä osin, kun sen pitoisuudet ylittävät ylemmät
ohjearvot. Ylemmät ohjearvot arvioidaan riittäviksi kunnostustavoitteiksi, koska kohteen
maankäyttö on epäherkkää ja oleskelu alueella lyhytkestoista. Öljyhiilivetyjen veden
mukana kulkeutumisen arvioidaan olevan mahdollista, joten ylempiin ohjearvoihin kunnostaminen vähentää myös kulkeutumisriskiä.
Kestävä riskinhallinta 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.
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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 metallimaiden hyötykäytöstä ei aiheudu kulkeutumis-, ter
veys- tai ekologisia riskejä, joten hyötykäytön arvioidaan olevan turvallinen ja kestävä
ratkaisu verrattuna massojen loppusijoitukseen kohteen ulkopuolelle. Öljyhiilivetypitoi
sen maa-aineksen poiston arvioidaan olevan pitkällä aikavälillä kestävämpi ratkaisu
kuin öljyhiilivetypitoisen maa-aineksen jättäminen maaperään.
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

Terveys- tai ympäristöhaitan riski muodostuu, kun haitta-aine joutuu haitaflisena 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 kestävyyden
näkökulma.
Öljyhiilivetypitoisia massoja ei hyötykäytetä kulkeutumisriskin ja mahdollisten hajuhait
tojen takia. Öljyhiilivedyt ehdotetaan kunnostettaviksi siten, että niiden jäännöspitoi
suudet eivät yhtä ylempää ohjearvoa.
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KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET
Kunnostustarpeen arviointi
Kohteessa esiintyy öljyhiilivetypitoisen maaperän kunnostustarve kulkeutumisriskin mi
nimoimiseen perustuen.
Riskinhallinnallisena toimenpiteenä kohteessa parannetaan hulevesien käsittelyä tässä
suunnitelmassa esitetyillä rakenteilla. Toimenpiteiden seurauksena syntyvät metallipi
toiset kaivumassat on tarkoitus hyötykäyttää ampumarata-alueella. Kaivettavien mas
sojen 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 massat peitetään mo
reenikerroksella haitta-ainepitoisten suotovesien syntymisen estämiseksi. Näin ollen
hyötykäyttö ei lisää haitta-aineisiin liittyviä riskejä ja se edustaa kestävää riskinhallintaa
ja kunnostamista.
Ku nnostustavoitteet
Kohteeseen laad itun haitta-aineiden hallinnantarveselvityksen mukaan kohteessa ei
esiinny maaperään kohdistuvia kunnostustarpeita ampumaratatoiminnasta johtuen.
Ampumaratatoiminta jatkuu kohteessa edelleen. Näin ollen esitetään, että metallipitoi
selle maaperälle ei määritetä kunnostustavoitteita, vaan kaivut tehdään rakennustek
nisten toimenpiteiden vaatimassa laajuudessa. Öljyhiilivetypitoisen maaperän kunnos
tustavoitteiksi esitetään ylempiä ohjearvoja.
Mikäli toimenpidealueen jäännöspitoisuudet poikkeavat merkittävästi hallinnantarvesel
vityksessä esitetystä, voidaan jäännöspitoisuuksien riskit arvioida uudella riskinarviolla.
Muutoin esitetään, että aiemmin tehty riskinarvio kattaa myös tässä työssä todetut
jäännöspitoisuudet.
KAIVUTYÖN TOTEUTUS
Kohteen erityispiirteet
Toimenpideaiue sijaitsee puolustusvoimien ampumarata-alueella. Kaivu on vaiheistettu
ratakohtaisesti mm. ampumakoulutuksen mukaan.
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
Metallipitoinen maa-aines poistetaan rakennustöiden vaatimassa laajuudessa ja hyötykäytetään siten, että massat eivät ole hallintarakenteiden (tasausaltaat, biosuotimet,
ojat) sisäpinnoilla, hulevesien kulkureiteillä. Öljyhiilivetypitoinen maa-aines kunnoste
taan massanvaihdolla ylempiin ohjearvoihin.
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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 otetaan tark
kailunäytteitä hyötykäytettävien massojen pitoisuustason selvittämiseksi. Mikäli väliva
rastointiin tai seulontaan on tarvetta, ne tapahtuvat lähellä työkohdetta. Välivarastointi
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, paitsi öljyhiilivetypitoisia maa-aineksia kaivetaan, kunnes kunnostustavoitteet
saavutetaan.
Rakenteet ja laitteistot
Massat kaivetaan kaivinkoneella.
Mikäli rakennussuunnitelmissa ei muuta ole mainittu massanvaihdon luiskakaltevuute
na kaivannoissa käytetään 2:1 kaltevuutta 1,5 mettiin asti, jonka jälkeen syvemmälle
kaltevuutta.
sa
1:1
Lisäksi
käytetään
kaivettaessa
luiskakaltevuutena
vi/täyttörajapinnoilla käytetään tarvittaessa siirtymäkiiloja. Mikäli työn aikana ilmenee
tarve kaivannon tukemiseen, tehdään erillinen tuentasuunnitelma.
Maa-ainesten käsittely
Massat esikäsitellään tarvittaessa lajiifelemalla 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.
Hulevesien hallintarakenteiden takia kaivettavia metallipitoisuuksien kannalta epäilyttä
viä massoja arvioidaan yhteensä olevan noin 2900 t, noin 1900 m3, joista luotiasera
doilla noin 2000 t, 1300 m3ja haulikkoradan toimenpidealueilla 900 t, 600 m3. Kyseiset
massat ovat kaivualueiden pintaosaa.
Pitoisuustasoittain arvioidut massamäärät ovat seuraavat, määrät ja pitoisuustasot tar
kentuvat työn aikana:
Luotiaseradoilla
O

Alle kynnysarvotason 500 t, 325 m3

O

Kynnysarvon ja alemman ohjearvon välissä 500 t, 325 m3

O

Alemman ohjearvon ja ylemmän ohjearvotason välissä 700 t, 450 m3
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O

Yli ylemmän ohjearvotason 300 t, 200 m3

Hau Ii kkorad oilla
O

Alle kynnysarvotason 50 t, 30 m3

O

Kynnysarvon ja alemman ohjearvon välissä 50 t, 30 m3

O

O

Alemman ohjearvon ja ylemmän ohjearvotason välissä 500 t, 325 m3
Yli ylemmän ohjearvotason 300 t, 200 m3

Öliyhiilivetypitoiset massat
Öljyhiilivedyillä pilaantuneita massoja arvioidaan oleva noin 170 m2:n suuruisella alu
eella noin 1150 t, 700 m3. Pitoisuustasoittain niiden arvioidaan jakaantuvan seuraavas
ti:
O

O

Kynnysarvon tai alemman ohjearvon ylittäviä 410 t, 240 m3
Öljyhiilivetypitoisuudeltaan yli ylemmän ohjearvon massoja yhteensä 740 t, 460
m3

Hyötykäyttöön mahdollisesti rakenteellisesti soveltumattomat maamassat sekä öljyiset
maa-ainekset kuljetetaan loppusijoitettavaksi valvojan osoittamaan vastaanottopaik
kaan, jolla on massojen vastaanottoon soveltuva ympäristölupa. Kohteesta poistetta
ylen massojen vastaanottoon liittyvistä yksityiskohdista sovitaan vastaanottopaikkojen
kanssa ennen massojen toimittamista.
Muut mahdolliset eri jätejakeet toimitetaan asianmukaiset luvat omaavaan käsittelylai
tokseen tai jäteasemalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen kä
sittely.
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 tarkastetaan lopuksi maaperänäyttein ja kunnostetaan.
Kaivutöiden aikana työnaikaisen leviämisen minimoimiseksi ratojen ulkopuolella suo
alueilla 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.
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Öljyhiilivedyillä pilaantuneen alueen kaivutöissä alueelle tehdään ojitusmuutoksia kai
vannon ohittamiseksi. Kaivantovesiä tavattaessa ne johdetaan tarvittaessa öljynerotti
men kautta maastoon.
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

Öljyhiilivetypitoiset massat kuljetetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan loppusijoi
tettaviksi. Kuljetukset suoritetaan kuorma- tai kasettirekka-autoilla. Kuormat peitetään
peitteillä. Kuormien mukana toimitetaan valvojan laatimat pilaantuneen maan siir
toasiakirjat. Mikäli kohteessa on tarpeen kuljettaa ongelmajätteeksi luokiteltua maa
ainesjätettä, kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakirjat, joista ilmenee Valtioneuvos
ton päätöksen (659/1996) mukaiset tiedot.
Kuljetuskaluston reitit suunnitellaan niin, etteivät haitta-aineet leviä kunnostustyömaan
ulkopuolelle. Tarvittaessa autojen ajoreitit puhdistetaan työn jälkeen.
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 käsittelyalueella 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
teen tai tuulen johdosta. Aumat peitetään peitteillä aina, jos niitä joudutaan varastoimaa
pitkiä aikoja. Maa-aineksia ei varastoida alueella turhaan.
Kaivujen päättyminen ja viimeistely

Kaivutyö päättyy, kun huleveden hallintarakenteisiin liittyvät maanrakennustyöt ja öl
jyhiilivetypitoisen maaperän kunnostus ovat saatu valmiiksi. Työn on tarkoitus olla ko
konaisuudessaan valmis vuoden 2017 loppuun mennessä.
Kohteesta viedään pois kaikki kaivutyön aikana kertynyt ylimääräinen työmateriaali.
Alueet viimeistellään hulevesirakenteiden rakentamisen yhteydessä. Öljyhiilivetypitoi
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sen maaperän kunnostuksesta syntynyt kaivanto täytetään täyttöön soveltuvilla, hule
vesirakenteiden kaivutöistä syntyneellä tai muilla maa-aineksilla.
Työnaikaisten riskien hallinta
Kunnostusalue sijaitsee Puolustusvoimien hallinnoimalla alueella, jossa liikkuminen on
rajoitettu. Näin ollen ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estyy.
Maa-aineksia joudutaan mahdollisesti väliaikaisesti välivarastoimaan käsittelyalueella.
Massojen suojaukseen pitää varautua, jotta mahdolliset haitta-aineet eivät pääse le
viämään ympäristöön esim. sateen tai tuulen johdosta.
Pintavedet ohjataan väliaikaisten ojitusten avulla kaivualueiden ohi. Kaivantoihin mah
dollisesti kertyvää haitta-ainepitoista vettä ei johdeta käsittelemättömänä maastoon.
Kunnostustyössä noudatetaan yleisiä työturvallisuus- ja -suojeluohjeita. Urakoitsijalla
tulee olla tarvittava koulutus ja luvat. Urakoitsija laatu kohdekohtaisen kunnostustyö
maan työturvallisuussuunnitelman, missä yhteydessä selvitetään myös riskien hallintatoimenpiteet ennen kunnostustöiden aloittamista. Kohteen valvoja tarkastaa työturvalli
suussuunnitelman viimeistään kunnostuskohteen aloituskokouksen yhteydessä.
Pilaantuneen maaperän kunnostustyö vastaa normaalia maarakennustyötä, josta tä
män suunnitelman ja ympäristöviranomaisten määräysten mukaisesti toteutettuna ei
aiheudu ympäristölle erityistä haittaa.
Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen kohteessa

Kohteessa on tarkoitus hyötykäyttää hulevesirakenteiden kaivutöissä syntyviä massoja
kaivualueiden läheisyydessä maaston muotoiluun tai ampumaratojen 1-3 ja 6 (haulik
korata) haitta-ainepitoisiin taustavalleihin ja muihin täyttöihin. Kohteessa tehtyjen tutki
musten mukaan kaivualueiden maaperän haitta-ainepitoisuudet ylittävät VNa:ssa
214/2007 esitetyt kynnys- ja ohjearvotasot. Hyötykäytettävien massojen pitoisuudet
varmennetaan kenttämittauksilla ja osittain laboratorioanalyyseillä. Analyyseja tai kent
tätestejä tehdään noin 1 analyysi/200 m3 hyötykäytettävää maa-ainesta. Haitta
ainepitoisuuksiltaan kynnysarvot ylittävien massojen sijoitusalue/alueet esitetään piirus
tuksessa, joka liitetään toimenpideraporttiin.
Kunnostuksen laadunvalvonta

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 ja öljyhiilivetypitoisuuksia Petroflag
kenttätesteillä ja PID-mittarilla. Noin 10 % näytteistä toimitetaan laboratorioon, jossa
näytteistä analysoidaan (VNa 214/2007 mukaiset metallit ja öljyhiilivedyt C5-C21). Li
-
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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 (2 kpl) VNa:ssa 214/2007 esitetyt metaliit ja puolimetallit. Purkuojasta, jonka
valuma-alueella tehdään kaivutöitä, otetaan tarkkailunäyte kerran kahdessa viikossa
(vähintään 1 näyte /purkuoja). Radan 1 purkuojan vesinäytteestä analysoidaan myös
öljyhiilivedyt C5-C2; ja BTEX-yhdisteet.
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(VNa:ssa 214/2007 esitetyt metallitja puolimetallit ja radan 1 kaakkoisosassa
öljyhiilivedyt C5-C21).
Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa

Ympäristötekninen valvoja seuraa koko työn ajan työmaaita mahdollisesti löytyviä uu
sia haitta-aineita, rakenteita tai muuta normaalista poikkeavaa. J05 tällaisia löytyy, asi
asta informoidaan tilaajaa ja ympäristöviranomaisia. Mahdollisista toimenpiteistä neu
votellaan heidän kanssaan. Kovan tuulen ja rankkasateen aikana kaivamista väitetään.
Jälkiseuranta ja käyttörajoitukset

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.
Toimenpidealueelle jää kynnysarvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia ja näin ollen alueel
le jää maa-aineksen käyttörajoitteita. Lisäksi kunnostettavan alueen käyttömuodolle ja
maankäytölle jää kunnostuksen jälkeen rajoitteita, koska maaperään jää alemman oh
jearvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.
Raportointi
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,
sijoituspaikka 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.
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Pilaantuneen maan kaivutyöstä tehdään loppuraportti kolmen kuukauden kuluessa
kunnostuksen päättymisestä. Loppuraportissa esitetään vähintään seuraavat asiat:
O
kaivutyön aikainen näytteenottoja 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.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tatkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitettujen alueiden
kunnostamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava ilmoituksen lisäksi seuraavia
määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöillä RN:ot 698-409-17-74, 698-409-17-75, 698-409-1-54, 698-409-1-53,
698-409-1-55 ja 698-409-1-52 sijaitsevien hulevesien käsittelyjärjestelmien ra
kentamisalueilta on poistettava vähintään pilaantuneet maa-ainekset, joiden hait
ta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden puhdis
tustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot haittaaineiden osalta:
O
bensiinijakeet (C5-C10) 500 mglkg,
O
keskitisleet (>C;o-C21) 1000 mg/kg,
O
raskaat öljyjakeet (>021-040) 2000 mg/kg,
O
antimoni (Sb) 50 mg/kg,
O
arseeni (As) 100 mg/kg,
O
kupari (Cu) 200 mg/kg,
O
lyijy (Pb) 750 mg/kg,
O
sinkki (Zn) 400 mg/kg.
Erillisiä pilaantuneen maan läjitys- tai kapselialueita ei saa rakentaa. Pilaantunei
den maiden hyödyntäminen ampumarata-alueella tulee olla suunnitelmallista.
Ampumarata-alueen suojavalleissa ja kevyenliikenteen huoltoväylällä voidaan
hyödyntää pilaantuneita kaivumaita. Haitta-aineiden raja-arvot (mg/kg kuiva
ainetta, L/S10 1/kg) maksimissaan:
O
antimoni (Sb) 0,06 mg/kg,
O
arseeni (As) 0,5 mg/kg,
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kupari (Cu) 2 mg/kg,
lyijy (Pb) 0,5 mg/kg,
O
sinkki (Zn) 4 mg/kg.
Suojavallit ja kevyenliikenteen huoltoväylä tulee maisemoida/kapseloida vähin
tään tyyppipiirustusten (YMP P22371P002 221 ja YMP P22371P002 252) mukai
sesti. Mikäli pilaantuneita maita on tarkoitus hyödyntää muissa ampumarata
alueen rakenteissa, on niistä esitettävä erillinen suunnitelma Lapin ELY
keskukselle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.
O
O

Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rova
niemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on
saatettava loppuun 30.6.2018 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa sii
hen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoit
tajan 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 Rovaniemen kau
pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantunei
den maamassojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja
tulee kuljetuskaluston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan
haitallisia aineita ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuk
sen aikana. 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 peiteifävä
huuhtoutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

4.

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. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, veden viemä
röintiin on pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja nouda
tellava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen otettu pilaantuneita
aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain
mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jät
teen käsittely.

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, maa
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han jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä kartalla sekä esitettävä ar
vio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja ter
veysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.
Määräykset vastuuhenki löistä ja töiden aloittamisesta

6.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys p1laantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoiteilava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvo
jan tulee laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. utakoitsijan yhteystie
dot, työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää
kunnostustyön aikana.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista

7.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviran
omaiselle. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshait
taa, on tapauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanhar
joittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torju
miseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkai lusta ja
raportoinnista

8.

Kunnostustyön aikana tulee pitää työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan tehdyt toi
menpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Päiväkirjat on
säilytettävä vähintään kolmen (3) vuoden ajan ja ne on pyynnöstä esitettävä La
pin ELY-keskukselle tai Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisel
le.

9.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä vähintään mää
räyksessä 1 esitetyt haitta-aineet. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun
laboratorioanalyyseillä varmistetut tarkkailutulokset alittavat kaikilta kaivannon
reunoilta ja sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa
peittää ennen kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet ja La
pin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
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 puhdistus
tarpeesta.

11.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Rovanie
men kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukau
den kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
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O

O
O

O

O

toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä, hyödyntämisestä ja sijoituspaikasta ja
tarvittaessa määräyksessä 5 mainittu riskinarvio ja määräyksessä 10 mai
nittu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta,
työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot

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 ja huoltoväylässä täyttää Lapin ELY
keskuksen näkemyksen mukaan ympäristökelpoisuudet ja tekniset vaatimukset eikä si
ten aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle / terveydelle. Hyötykäyttökelpoisuuden arvi
ointi perustuu havaittujen alkuainepitoisuuksien liukoisuusominaisuuksien selvittämi
seen. Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ympäristönsuojelulain 136 §:n mu
kaisella päätöksellä ei voida ratkaista kaivettujen pilaantuneiden maiden erillisiä läjitys
tai kapselointialueita, 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 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 4).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
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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 mukai
sesti. Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituska
tu 3 B, Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa
Hallituskatu 7, Rovaniemi. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi
> Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti>
Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maaalueet> Lapin ELY-keskus.
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 §,
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Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtion maksuperustelaki (150/1 992) 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 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 (sähköisenä):
kitjaamo.pvlogle@mil.fi
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus
sami.saaksjarvi@mil.fi
teemu.hourula@phrakl.fi

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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Ympäristönsuojeluyksikön päällikön
sijainen, Ylitarkastaja

Tiina Kämäräinen

Ylitarkastaja

Vesa-Matti Määttä

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta

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

24
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.
Valitus aika
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 läheifämises
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 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 liifteet
Valituskirjelmässä on ilmoiteifava:
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 valiifajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoiteja 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 allekirjoiteifava 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:
PL 204, 65101 VAASA
postiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
käyntiosoite:
8.00 16.15
aukioloaika:
029 56 42611
puhelin:
029 56 42760
telekopio:
vaasa.hao.oikeus.fi
sähköposti:
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
-
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