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ASIA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta.

ILMOITU KSEN TEKIJÄ JA YHTEYSHEN KILÖ
Kemiönsaaren kunta 1 Matias Hellström, Vretantie 1 9, 25700 Kemiö.
PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA ALUEEN HALTIJA
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnus
Kiinteistön omistaja

Kemiönsaari
Vretantie
322 483 5 -138
Kemiönsaaren kunta, Vretantie 1 9, 25700
Kemiö
-

-

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alu
eella tai pilaantuneen maaperän poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi
voidaan laissa mainituilla ehdoilla ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa ilmoituk
sen ja tekee sen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan jär
jestämisestä ja valvonnasta.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 7.4.2014.
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tai sitä edeltävät toimival
taiset viranomaiset eivät ole tehneet ympäristönsuojelulaissa, tai sitä aiemmassa
lainsäädännössä mainittuja päätöksiä, jotka olisivat koskeneet ilmoituksessa mainitun
alueen puhdistamista.
PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksen liitteenä on seuraava maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista kos
keva asiakirja:
Ramboll Finland Oy. 2.4.2014. Kemiönsaaren kunta. Pilaantuneen maaperän puhdis
tuksen yleissuunnitelma. Uusi paloasema, Vreta.
Yleissuunnitelman mukaan puhdistettavan alueen käyttöä, maaperän haittaainepitoisuuksia, puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän puhdista
mista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAT, PL 523,
20101 TURKU
kirjaamo.varsinais-suomi @ ely-keskus.fi

www. ely-keskusfl/varsi nais-suomi
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Puhdistettavan alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Alueella sijaitsee entinen teurastamorakennus. Teurastamotoiminnan päätyttyä alu
eella on mm. säilytetty romuautoja. Tutkimushetkellä alueella ei ollut toimintaa.
Alueen pohjoisosassa sijaitseva rakennus tullaan purkamaan ja alueen koillisrajalla
sijaitseva rakennus säilytetään Alueelle tullaan rakentamaan paloasemarakennus.
.

Vuodelta 1996 voimassa oleva osayleiskaavan mukaan alue on merkitty kaavamer
kinnällä AT. Uusi osayleiskaavan luonnos on vireillä, luonnoskaavassa alue on mer
kitty TY -kaavamerkinnällä.
Alueen välittömässä läheisyydessä on kaavamerkinnällä AL/S merkitty asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja sekä teollisuusalue,
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (kaavamerkintä TY).
Vretantien toisella puolella on maatalousalue (MT) sekä pientalovaltainen asuinalue
(AP).
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Maaperän pilaantumisen on aiheuttanut alueen käyttö teurastamotoiminnassa ja ro
muautojen säilytysalueena.
Maaperä

Alueen maaperän pintaosat koostuvat humuksesta ja hiekasta/siltistä, jonka alla on
luontainen siltti tai savi. Suunnittelualue on osittain nurmi/sepelipintainen, alueen ete
läosassa on betonikansi

Pohja- ja pintavedet
Puhdistettava alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin 1 -luokan pohjavesi
alue Kårkulla (tunnus 0224302, 1 luokka) sijaitsee n. 3,0 km etäisyydellä kohteesta
itään. Alueen läheisyydessä ei sijaitse pintavesistöjä.
Maaperän haitta-ainepitoisuudet ja pilaantuneen maan määrä
Alueen maaperän laatua ja mahdollista pilaantuneisuutta tutkittiin elokuussa 201 3, joIloin tutkimusalueelle tehtiin kaivinkoneella 1 1 koekuoppaa. Tutkimuksia täydennettiin
tammikuussa 201 4 yhdeksällä porakonekairalla tehdyllä tutkimuspisteellä.
) kokonaispitoisuudet vaihte
40
-C
10
Laboratorioanalyysien perusteella öljyhiilivetyjen (C
livat alueelta otetuissa maanäytteissä välillä < 10 150 mglkg (7 näytettä). Tutkituissa
näytteissä todettiin sinkin, lyijyn, arseenin ja antimonin kokonaispitoisuuksia, jotka yht
tivät valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 mainitut aiemmat ohjearvot. Sinkin kokonaispitoisuudet ylittivät kolmessa näytteessä asetuksen ylemmän ohjearvon. Tutkimuspisteen KK1O pintamaasta otetun näytteen sinkin kokonaispitoisuus oli 1700
mg/kg.
-

Muiden laboratoriossa analysoitujen haitta-aineiden (mm PCB) pitoisuudet näytteissä
ahittivat asetuksen kynnysarvot. Laboratorioanalyysien lisäksi maanäytteiden kuparin,
lyijyn ja sinkin pitoisuuksia analysoitiin kenttämittausmenetelmän (lnnov-X XRF
kenttämittauslaite) avulla.
.

-

Kunnostettavalla alueella sijaitsevien ylemmän ohjearvotason yhittävien massojen
ktr, lisäksi tontilha arvioidaan olevan 1 50 200
3
määrä on arvion mukaan 200 250 m
n
3 alemman ohjearvotaso yhittäviä maa-aineksia
m
-

—
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Pohjaveden laatu
Alueelta ei tutkimusten yhteydessä ole otettu vesinäytteitä.
Riskin arviointi
Maaperässä todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei arvioinnin perusteella aiheudu
merkittäviä terveysriskejä. Haitta-ainepitoisuudet eivät ylittäneet aineille asetettuja
terveysperäisiä viitearvoja (SHPter), joten haitta-aineiden ei katsota aiheuttavan hait
taa ihmisen terveydelle. Uudelleenrakentamisen yhteydessä altistumista voi tapahtua
maankaivun yhteydessä (ihokosketus, haitta-ainepitoisen pölyn hengittäminen).
Haitta-aineiden kulkeutuminen sadevesien tai tuulen mukana arvioidaan vähäiseksi.
Analysoiduissa näytteissä havaittiin ekologiset viitearvot (SHPekO) ylittäviä pitoisuuksia
sinkin osalta, maaperän pintakerroksissa 0,2-0,6 m syvyydellä maanpinnasta. Suunnittelualueen toiminta on ollut samankaltaista vuosien ajan, joten alueen maaperäeliöstön voidaan katsoa sopeutuneen vallitsevaan olotilaan.
Maaperän kunnostustarpeen arviointi
Koska alue luokitellaan tulevan maankäytön perusteella teollisuusalueeksi tai vastaavaksi käytetään maaperän pilaantuneisuuden vertailuarvona ylempää ohjearvotasoa.
,

Kunnostustavoitteena on alueella suoritettavien rakennustöiden vuoksi poistaa maaperästä metalleja ja puolimetalleja sisältävää maa-ainesta siten, että maaperään jäävien haitta-aineiden pitoisuudet alittavat ylemmät ohjearvotasot.
Maaperän kunnostusmenetelmä ja -periaatteet
Kunnostus suoritetaan massanvaihdolla. Metalleja ja puolimetalleja sisältävä maaaines poistetaan suunnitelmassa esitetyiltä alueilta siten, että maaperään jäävien
haitta-aineiden pitoisuudet alittavat ylem mät ohjearvotasot.
Kunnostus päättyy joka tapauksessa saavutettaessa piirustuksessa 1 51 001 0458-02
esitetyt kiinteistön rajat.
Mikäli alueen maaperään jää kynnysarvotason ylittäviä maamassoja, maan kaivulle ja
maa-aineksen käytölle kohteen ulkopuolelle jää käyttörajoite. Kynnysarvotason ylittä
vien maamassojen sijainti dokumentoidaan ja laaditaan ohjeistus mahdollisten tulevi
en kaivutoimenpiteiden varalle.
Maa-ainesten luokittelu ja käsittely
Suunnittelualueella sijaitsevien tavoitearvot ylittävien massojen kaatopaikkakelpoi
suusselvitykset ovat käynnissä.
Pilaantuneiden maiden kaivu tehdään lajittelevana kuivakaivuna. Massat lajitellaan
kaivun aikana eri jakeisiin niiden pilaantuneisuuden voimakkuuden perusteella. Pi
laantuneesta maasta erotellaan suuret kivet kaivinkoneen kauhalla.
Pilaantuneet maa-ainekset lastataan suoraan kuorma-autoihin ja toimitetaan käsitel
täviksi tai loppusijoitettavaksi Tarvittaessa massoja varastoidaan alueella lyhytaikai
sesti, esimerkiksi massojen sisältämien haitta-aineiden selvittämisen ajan.
.
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Kaivafltoihlfl kertyVäfl veden käsittelY
Mikäli kaivUaIUeeI havaitaan orsivettä, ioka on poistettava kaivannosta, otetaan ve
destä tarvittaessa näytteet Näytteiden haittaainePitoisuudet analysoidaan Iaboratori
ossa. VesinäYtteiden anaIyysitUtosten perusteella vesi pumpataan sade- tai jätevesi
viemäriin. Ennen veden johtamista viemäriin asiasta neuvotellaan ympäristöviran
omaisen ja viemärilait0k5 edustalan kanssa.

Muu jätteen käsittelY
Mahdollisten rakennusjätteitä sisältävien maaainesten kaivussa noudatetaan Ke
miönsaaren kunnan Iätehu0lt0määYk5i Rakennuslätteet toimitetaan asianmukai
set luvat omaavalle rakennu51ätte käsittelYla1t0k5e tai kaatopaikalle.

KunnOstusta ohjaavat mittaukset ja seuranta
KunnostustYötä ohjaa henkilö, jolla on hyvä kokemus kunnostustYön valvonflasta sekä ypäristönäytteen0ttai henkilö5ertifi0int kuuluva pätevyystodistus. Työn vaIvoja on paikalla aina kun kaivetaan pilaantuneita tai toimitetaan niitä muualle käsitel
täväksi.
Pilaantuneen maakerroksen poiston jälkeen kaivantojen pinnoilta (pohja ja seinämät)
otetaan jäännöspitoisuudet, jolloin varmistetaan tavoitepitoisuuksien saavuttaminen.
alustavissa tutkimuksissa ja kaivutYön ohjauksessa käyX
RF
•kenttämittana. jvant0jen pohjalta jäännöspitoisuet tutkitetään tarvittaessa
oomanäyte jokaista 200 m
taan ottamalla yksi 6-1 0 osanäytteestä muodostettu 0
2
ai
vant0jen seinämiltä otetaan yksi jnnö5pit0i5uu5näYte eninkaivualuetta kohti.
tään 20 pituusmetriä kohti.
analysoidaan laboratoriossa ne haittaaineet, joiden pitoi
suudet ylittävät alemmat ohjearvot kunnostusalueella tehdyissä tutkimuksissa. Jäänpit0i5uU5analyy5it tehd
5
ään laborat0ri0menetelm

Kunnostuk5e aikaisten riskien hallinta
flflostu5työ55ä noudatetaa yleisiä yösuojelu0hjeita.
n

poikkeukselliset tilanteet ja tYösuOjelu
flflostu5työ55ä noudatetaa tilaajan määrittäm työturvalli
suus ja työsuojeluohjei
iä
n
yt
ur
va
lli5uu50hjeita.
ta sekä yleisiä

Jälkitarkkailu
Alueen jälkiseurantatare arvioidaan flnostu5työn päätyttyä.

KirjanPito

Työn valvoja pitää päivittäin kirjaa suoritetusta näytteenotosta (mittau5tul0k5et mittauspisteiden sijainti), poistettavan massan määrästä ja sijoittamisesta sekä käsittelys
tä.

LoppuraPortti
Työstä laaditaan loppuraP0rtti jossa esitetään mm. seuraavat asiat: kohteen tunniste
tiedot ja kunnostu5hankkeesn osallistuneet tahot, työn aloitus- ja lopetusPäivämää
rät sekä työn kokonaiskesto, laadunvarmistusmenetelmät (näytteenottoPisteiden ja
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a’ueiden sijainnit, analyysitulokset), työn toteutus, poistettujen pilaantuneiden masso
jen määrä, haitta-ainepitoisuudet ja käsittely sekä työn lopputulos (jäännöspitoisuus
näytteenottoalueet ja haitta-aineanalyysien tulokset).
Loppuraportti toimitetaan vi ranomaiselle 3 kk: n kuluessa kunnostustyön päättymises
tä.
Tiedotus

Kemiönsaaren kunta ilmoittaa ennen kunnostustoimenpiteiden aloittamista Kemiön
saaren kunnan ympäristöviranomaiselle sekä ELY -keskukselle maaperän puhdista
misen aloituspäivämäärä, massojen vastaanottopaikat sekä tarvittavat yhteystiedot.

Kunnostustyön aikataulu
Maaperän kunnostustyöt on tarkoitus aloittaa elo-syyskuussa 2014.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 8.4.2014 ilmoittanut Kemiönsaaren ympäristönsuojeluviranomaiselle maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta ja
varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto. Kunnan ympäristötarkastaja on
22.4.201 4 antamassaan viranhaltijapäätöksessä todennut mm että Kemiön keskustan osayleiskaavaehdotuksessa puhdistettavaksi ilmoitettu alue sijaitsee Julkisten
palvelujen ja hallinnon käyttöön osoitetulla alueella (PY -kaavamerkintä). Alueella ei
ole TY -kaavamerkintää (Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatim uksia), kuten ilmoituksen liitteenä olevassa maaperän puhdistuksen
yleissuunnitelmassa on mainittu.
. ,

Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta on 1 .4.201 4 päättä
nyt myöntää kiinteistölle rakennusluvan mm. sillä ehdolla, että rakennuspaikalta on
poistettava kaikki pilaantunut maa-aines ennen kuin rakennustyöt aloitetaan.
Edellä mainituista johtuen ympäristötarkastaja katsoo, että maaperän puhdistustyön
tavoitteena pitäisi olla valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset aiemmat oh
jearvot. llmoituksessa mainittuja ylempiin ohjearvopitoisuuksiin perustuvia puhtausar
voja ei siis pidetä riittävinä.
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VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut viitekohdassa mainitun ilmoituksen.
ELY -keskus hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistamista koskevat menettelyt,
kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava sii
tä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:
Maaperän puhtausarvot
1)

Maaperän puhdistustyöt on aloitettava alueelta, jolla sinkin (Zn) kokonaispitoisuus yhttää arvon 200 mglkg, tai alueelta, jolla jonkin muun valtioneuvoston asetuksessa
214/2007 mainitun aineen pitoisuus ylittää aineelle asetuksessa mainitun alemman
ohjearvon.
Puhdistustöitä on jatkettava kunnes ilmoituksessa mainitun suunnittelualueen maape
rään jäävän sinkin kokonaispitoisuus ei yhtä 200 mg/kg pitoisuusarvoa, tai kunnes
jonkin muun määräyksessä 1 mainitun aineen pitoisuusarvo ei yhtä aineelle valtioneuvoston asetuksen aIempaa ohjearvoa.
Maaperän puhtausarvot katsotaan riittäväksi kun kaivualueilta otettujen määräykses
sä 4 mainittujen jäännöspitoisuusnäytteiden laboratorioanalyysituloksista on vähen
netty käytetyn analyysimenetelmän määritystarkkuus. Jäännöspitoisuusnäytteiden ai
nepitoisuudet on esitettävä puhdistustyön loppuraportissa mglkg -arvoina kuivaainetta kohti (YSL 78 §).
,

2)

Maaperän metallien ja puohimetalhien sekä öljyhiihivetyjen pitoisuudet on tarkistettava
ainakin ilmoituksen liitteenä olevassa tutkimuskartassa mainittujen koekuoppien KK3
ja KK6 sekä näytepisteiden P19 ja P20 alueilta. Näiltä alueilta on otettava riittävästi
edustavia maaperänäytteitä, joista on laboratoriossa määritettävä em. aineiden pitoi
suudet. Mikäli näytteissä todetaan aineita, joiden kokonaispitoisuusarvot ylittävät la
boratorioanalyysien perusteella määräyksessä 1 mainitut pitoisuusarvot, on alueiden
puhdistamisessa noudatettava tätä päätöstä (YSL 78 §).

3)

Mikäli puhdistustyön aikana käy ilmi, ettei maaperää saada kaivutyön avulla puhdis
tettua määräyksen 1 mukaisesti, esim. alueella olevien johtojen, rakennusten tai ra
kenteiden johdosta, on puhdistustyötä jatkettava kaivumenetelmän avulla myöhem
min tai maaperän puhdistustarve arvioitava kokonaan uudelleen (YSL 78 §).

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
4)

Maaperän puhdistustyön lopputulos on todettava laboratoriossa analysoitavien jäännöspitoisuusnäytteiden avulla. Jäännöspitoisuusnäytteitä on otettava niin, että jokais
:n suuruista kaivualuetta kohti kootaan yksi jäännöspitoisuusnäyte. Jo2
ta noin 1 00 m
kaisesta maaperän puhdistamiseksi tehdystä kaivannosta on, sen pinta-alasta huolimatta, otettava ainakin viisi laboratorioon toimitettavaa jäännöspitoisuusnäytettä.
Jäännöspitoisuusnäyte saa olla enintään viidestä osanäytteestä koottu näyte. Jäännöspitoisuusnäytteen on edustettava mahdollisimman hyvin alueelle jäävän maape
rän laatua ja kerrokselhisuutta.
Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä metallien ja
puohimetallien kokonaispitoisuudet. Oljyhiihivedyt on määritettävä ainakin, mikäli niiden
pitoisuudet ylittävät aIemmat ohjearvot määräyksessä 2 mainituissa näytteissä. Ainei
den mittaustarkkuuden on oltava sellainen, että tuloksia voidaan verrata määräykses
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sä 1 asetettuihin puhtausarvoihin. Jäännöspitoisuuksien toteamiseen käytetyt ana
lyysitodistukset on liitettävä kunnostustyön loppuraporttiin (YSL 78 §).
Maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely
5)

Maaperän puhdistamiseksi alueelta poistettavat haitta-ainepitoiset maa-ainesjätteet
on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on ympäristänsuojelulain tarkoittama lu
pa ottaa vastaan kyseistä jätettä.
Muualle toimitettavan maa-ainesjätteen haitta-ainepitoisuudet ja muut jätteen luokitte
luun tarvittavat tiedot on selvitettävä riittävästi ja luotettavasti. Asiassa on ensisijaises
ti noudatettava maa-ainesjätteen vastaanottavan laitoksen ympäristölupapäätöstä ja
laitoksen antamia ohjeita.
Maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa
241/2007 mainitut kynnysarvot, käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa (YSL 78 §).

6)

Ennen puhdistustyön aloitusta on selvitettävä, minne alueelta poistettavat maaainesjätteet voidaan luvallisesti toimittaa käsiteltäväksi. Asian selvittämiseksi on olta
va yhteydessä ainakin jätteiden vastaanottoon suunnitellun laitoksen hoitajaan. Mää
räyksessä 9 mainitussa aloitusilmoituksessa on oltava tiedot maa-ainesjätteiden vastaanottoon tarkoitetuista laitoksista (laitoksen nimi, lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt
viranomainen) (JL 6 §).

7)

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

Muut määräykset
8)

Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä sellaisia kenttämittausmenetelmiä, joiden
avulla voidaan seurata kaivualueen maaperän metallien ja puolimetallien sekä öljyhii
livetyjen pitoisuuksia. Puhdistustyön lopputulos on kuitenkin todettava määräyksen 4
mukaisesti (YSL 78 §).

9)

Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Ke
miönsaaren kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Aloitusilmoituksessa on oltava ilmoituksessa mainittujen tietojen lisäksi määräyksessä
5 mainitut maiden käsittelylaitoksia koskevat tiedot. Puhdistustyön aikana muuttuvista
tiedoista tai kunnostustyön aikana esille tulevista poikkeuksellisista tilanteista on il
moitettava vastaavasti (YSA 27 §).

Puhdistustyön raportointi
1 0)
-

-

Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, jossa on tässä päätöksessä
määrättyjen asioiden lisäksi esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
puhdistetun alueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiinteistötunnus),
puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät ja työn kokonaiskestoaika,
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kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista pilaantuneet maat on poistettu, poistosyvyydet, ja mistä kohdista laboratoriossa analysoidut jäännöspitoisuusnäytteet on

-

otettu,
-

-

-

-

-

-

-

toimenpidealueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot jäännöspitoisuus
näytteiden analyysitodistuksista, joista käy selville käytetyt analyysimenetelmät ja
niiden määritystarkkuudet,
kenttämittaustulosten luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden labo
ratorioanalyysitodistukset,
poistettujen pilaantuneiden maa-ainesjätteiden käsittelypaikkatiedot (laitos, osoite)
ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haitta-aineiden kokonaismäärät,
taulukot, joihin on koottu kuormakohtaisesti tiedot käsittelypaikkoihin toimitetun maaainesjätteen määrästä (t) ja haitta-ainepitoisuuksista,
yhdyskuntajätteen kaatopaikalle toimitetun maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoi
suustestien tulokset, tai m uu arvio jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta,
muut puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneet tekijät, sekä
arvio siitä, miten puhdistustyön tavoitteet on saavutettu ja arvion epävarmuustekijät,
sekä esitykset jatkotoimenpiteistä.

Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY -keskukselle ja tiedoksi Kemiönsaaren
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa siitä kun puhdis
tustyö on päättynyt. Loppuraportti on toimitettava Varsinais-Suomen ELY -keskuksen
kirjaamoon (PL 523, 20101 Turku) (YSA 27 §).
Muut asiat
1 1)

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

PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaan pilaantuneen
maa-alueen puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menettelyssä sovelletaan
ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän pilaantuminen on tapahtu
nut.
Ilmoituksessa esitetyn alueen maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelulain 78 §:ssä mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella, koska puhdistamisen tarve on kyseessä olevan kohteen sijainti, tutkimustulokset
ja käyttötarkoitus huomioon ottaen arvioitu riittävästi ja puhdistamisessa käytetään ylei
sesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää.
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan päätöksessä voidaan antaa tarvittavia määräyk
siä ilmoituksessa mainitun toiminnan järjestämiseksi, sekä puhdistustyön valvontaa ja
lopputuloksen arviointia varten.
Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava siihen ti
laan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua terveyshaittaa, eikä haittaa tai vaa
ra ympäristölle.
Puhdistettavaksi esitetty alue sijaitsee ilmoituksen liitteenä olevan osayleiskaavaehdo
tuksen mukaan julkisten palvelujen ja hallinnon käyttöön suunnitellulla alueella (PY
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kaavamerkintä). Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaan alueen, jota ei käytetä
teollisuus-, varasto- tai fiikennealueena taikka muuna vastaavan alueena, maaperään
on yleensä pidettävä pilaantumattomana mikäli maaperän haitallisten aineiden pitoi
suudet eivät yhtä asetuksen alempia ohjearvoja. Alueen käyttötarkoituksena on ilmoi
tuksessa mainitussa kohteessa pidettävä osayleiskaavaehdotuksessa olevaa käyttötarkoitust&
ympäristönsuojelulaiI 75 §:ssä mainittu vaatimus on ilmoituksessa mainittujen tietojen
perusteella saavutettavissa, kun ilmoituksessa mainitun suunnittelualueen maaperästä
poistetaan maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät asetuksen aIemmat ohjear
vot.
Alueella tehtyjen tutkimusten mukaan maaperässä on joratorioanalyy5ien perusteella
todettu ainakin sinkin kokonaispitoisuuksia, jotka ylittävät edellä mainitut aIemmat oh
jearvot. Maaperässä on sinkin lisäksi todettu kenttämittausten perusteella myös muita
aineita, joiden pitoisuudet ylittäneet aiemmat ohjearvot. Puhdistustyön lopputuloksen
riittävyyden johdosta on perusteitua että puhtausarvoina noudatetaan alempia ohjear
voja myös muiden asetuksessa mainittujen aineiden osalta.
Jnnö5pit0i5uu5fläytt5tä analysoituien haitallistefl aineiden määritystarkku on tieus
dettävä, jotta saatuja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihifl
(määräys 1).
Maaperän haittaainePitoisuuksia on selvitetty oratorioanalyy5ien lisäksi kenttämit
tausten avulla. Kenttämittaustuloksia voidaan ELY -keskuksen mielestä käyttää ainepi
toisuuksien alustavaan arviointiin mutta tulokset on syytä varmistaa laboratorioana
lyysein perusteella. Tästä syystä alueilta, joiden ainepitoisuudet on selvitetty vain kent
tämittausten avulla, on otettava lisänäytteitä jratorioanalyySejä varten. Menettely on
tarpeen, jotta voidaan varmistaa onko tällaisilla alueilla puhdistustarvetta (määräys 2).
,

Kaivutyön aikana saattaa käydä ilmi, ettei maaperän puhdistamista saada nyt suunni
tellulla tavalla toteutettua riittävässä laajuudessa. Kaivutyön riittävyyteen voivat vaikut
taa esim. toimenpidealueelia olevat kiinteät rakenteet tai erilaiset johtolinjat, jotka estävät kaivutöiden toteuttamisen parhaalla mahdollisella tavalla.
Ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa määräyksiä vain ilmoituk
sessa mainitusta puhdistustyöstä. Tästä syytä, ja mikäli puhtausarvoja ei jostain syystä
kaivutyön avulla saavuteta, on maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan varaudut
tava maaperän puhdistustöiden myöhempään jatkamiseefl tai puhdistustarPeen uudel
leen arviointiin. pilaantuneeksi arvioidun maaperän puhdistamista koskeva asia on
edellä mainitussa tapauksessa saatettava kokonaan uudelleen vireille, jotta asiasta
voidaan antaa uuden tilanteen vaatimat tarvittavat määräykset (määräys 3).
Puhdistustyön lopputuloksen arviointiin ei ole käytettävissä muuta riittävää tietoa, kuin
kaivantoon jäävästä maaperästä otettujen näytteiden haittaainePit0i5uu5ti0t. Tästä
syystä maaperän puhdistamiseksi tehdyistä kaivannoista on otettava riittävästi edustahaittaainepitoisuudet on
vasti jäännöspitoisuusfläytteitä.
puh
määritettävä
taus
avulla, jotta
arvoiksi asetettujen haittaaineiden pitoisuudet voidaan arvioida luotettavasti (määräys 4).
Pilaantuneen alueen maaperän puhdistustyön yhteydessä toimenpidealueelta poistet
tava haitta-ainepitoinefl maa on luokiteltava jätelain (646/201 1) 5 §:ssä tarkoitetuksi jät
teeksi. HaittaainePitoiset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa
ottaa vastaan kyseistä jätettä, jotta haitta-aineista muutoin aiheutuva terveys- ja ympä
ristöriski saadaan asianmukaisesti poistettua. aa•ainesjätteiden käsittelystä ei tässä
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päätöksessä anneta muita määräyksiä, koska jätteiden käsittelyssä on ensisijaisesti
noudatettava jätteiden vastaanottajan ympäristölupapäätöstä ja laitoksen antamia oh
jeita. Lisäksi jätteiden käsittely on ensisijaisesti jätteet vastaanottaneen laitoksen vaivonta-asia.
Haitailisen aineen kynnysarvopitoisuutta maaperässä pidetään asetuksen mukaan ter
veydeiie ja ympäristöiie haitattomana. Tästä syystä maiden, joissa haitailisten aineiden
pitoisuudet auttavat varmasti ja iuotettavasti asetuksen kynnysarvot, sijoittelua ei ole
syytä rajoittaa (määräys 5).
Maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen toimittamisesta on
sovittu jätteen vastaanottoon suunnitellun laitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen kaivu
töiden aloittamista. Menettely on tarpeen, jotta voidaan sopia esim. jätteen vastaanot
tokeipoisuutteen tarvittavasta tiedosta. Vastaanottoon valittujen laitosten tiedot on esi
tettävä kunnostustyön aloitusiimoituksessa viranomaisvaivontaa varten (määräys 6).
Maa-ainesjätteen siirtoasiakirjat ovat tarpeen jätteen vastaanottajan toimenpiteitä ja viranomaisvalvontaa varten sekä onnettomuustilanteiden varalle. Siirtoasiakirjoista on
käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksella, jolla on lupa ottaa vastaan pilaantu
nutta maa-ainesjätettä (määräys 7).
Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä kenttämittausmenetelmiä, jotta poistettavien
maiden haitta-ainepitoisuuksia ja kaivutyön riittävyyttä voidaan alustavasti arvioida
(määräys 8).
Maaperän puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedois
ta on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Kemiönsaaren ympäristönsuojeluviranomaiselle
viranomaisvalvontaa varten (määräys 9).
ELY -keskuksen arvio maaperän puhdistustyön lopputuloksesta on mahdollista antaa
sen jälkeen, kun puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen liittyvät tiedot ovat käytettävissä. Tästä syystä puhdistamisesta on laadittava loppuraportti puhdistustyön päätyttyä. Loppuraportissa on esitettävä valvontaa varten ainakin määräyksessä mainitut
tiedotja asiat(määräys 10).
Puhtaustavoitteen saavuttamiseksi ja toiminnan aikaisten ympäristö- ja terveyshaittojen
tai vaarojen torjumiseksi tai vähentämiseksi voidaan joutua antamaan puhdistustyötä
koskevia lisäohjeita tai määräyksiä, koska puhdistustyön yhteydessä voi tulla esille
maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja, joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu
varautua (määräys 1 1).
Sovelletut säännökset
Jätehuoltolaki (673/1 978) (JHL) 2, 3, 4, 6, 21 a ja 32 §
Jätelaki (646/2011) (JL) 1, 2, 3, 5, 6, 13, 31,121, 122ja 149 §
Jäteasetus (1 390/1 993) (JA) 3a §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1 997) 4, 6 ja 1 0 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 1 4, 1 9, 22, 75, 1 04 ja 1 08 §
Ympäristönsuojeluasetus (1 69/2000) (YSA) 24 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (1 1 3/2000) 1 9 ja 22 §
Hallintolaki (434/2003) 54 -58 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (3/2014) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittely”
-
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Vaifioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvionnista
(214/2007)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1590/2009) 78 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (1 79/2012)
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 .5.201 7 asti.
Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituk
sessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saatu puhdistettua tämän
päätöksen mukaisesti.
Jos tämän päätöksen voimassaolon aikana annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännök
siä, on kyseisiä asetuksia tämän päätöksen estämättä noudatettava.

SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 1320 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (3/2014) elinkeino-, liikenne- ja ympäris
tökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon kohdan
“pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely” mukaisesti.
Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 55 euroa kultakin asian käsitte
lyyn kuluvalta tunnilta.

Yksikönpäällikkö

Lassi Liippo,.

.

Ylitarkastaja

Esa Wihlman

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Kemiönsaaren kunta, Vretantie 1 9, 25700 Kemiö. Suoritemaksua vastaan.

Tiedoksianto
Kemiönsaaren kunta / ympäristönsuojeluviranomainen, Malmintie 2, 25900 Taalinteh
das
Kemiönsaaren kunta / kunnanhallitus, Vretantie 1 9, 25700 Kemiö
Ramboll Finland Oy / Suvi Pekkarinen, Linnankatu 3 a B, 201 00 Turku
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)
Yleistiedoksianto päätöksestä
Kemiönsaaren kunta ilmoitustaulu
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus tähän päätökseen on:
sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, tervey
den- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövai
kutukset ilmenevät;
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
-

-

-

-

-

LIITTEET Valitusosoitus (VHO jp ILM)
Kartta kohteen sijainnista (kopio ilmoituksesta)
Tutkim uspisteet ja arvioidut kaivualueet (kopio ilmoituksesta)
Asiakaspalautetiedote
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Liite elinkeino-, liikenne- ja vtnpäristökeskitksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaikajatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
valittajan nimi ja kotikunta
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikkajos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
* postiosoite,
puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoi
tukset valittajalle voidaan toimittaa
* päätös,
johon haetaan muutosta
*
miltä kohdin päätökseen haetaan muutostaja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
*
perusteet, joilla muutosta vaaditaan

*

*

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla)
toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
*
*

*

*

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
asiamiehen valtakirja, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää
toimitettaessa valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimei
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskir
jelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuintenja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.
Vaasa hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Puhelin: 0100 86360
Telekopio: 010 36 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: 8.00-16.15
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Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

ASIAKASPALAUTETIEDOTE

1822014

Asiakaspalautekysely
Olette saaneet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta päätöksen, joka koskee ilmoitustanne pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.
Kaikissa alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa kartoitetaan asiak
kaiden palvelutyytyväisyyttä. Tästä syystä tulette lähiaikoina saamaan (ilmoituksessa
mainitun yhteyshenkilön sähköpostisosoitteeseen) palvelua koskeva kysely.
Haluamme parantaa pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevien ilmoitusten kä
sittelyä koskevaa palveluamme ja siksi toivomme vastaustanne kyselyyn. Vastaami
nen kestää vain muutaman minuutin.

Kiitokset avusta.

Viite:

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille palvelutyytyväi
syyskyselyjen käyttöönottamiseksi, 13.8.2013

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT, PL
523, 20101 TURKU
kirjaamovarsinais-suomi @ ely-keskus.fi
www. elv-keskus.fi/varsinais-suom i
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Puhelinvaihde: 0295 022 500

