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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Senaatti-kiinteistöt
Lintulahdenkatu 5 A
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Yhteyshenkilöt:
Jyrki Maikola, jyrki.maikola@senaatti.fi
Heikki Laakso, heikki_laakso@golder.fi
Y-tunnus 1503388-4
PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Ylitornion kunnassa osoitteessa Ahontie 201, 95635
Ylitornio. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä RN:o 976-8711-4. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä 1 olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 3.9.2018 ja sitä on täydennetty 22.10.2018.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA LÄHIYMPÄRISTÖ
Alueella on voimassa Ylitornion osayleiskaava. Yleiskaavassa alue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).
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Toimenpidealue rajoittuu kohdekiinteistön rakennuksiin lännessä, Ahontiehen etelässä
sekä kohdekiinteistöllä kasvavaan metsään pohjoisessa ja idässä.
Kohdekiinteistö rajoittuu pohjoisessa rata-alueeseen, idässä ja lännessä pientalo- ja
peltoalueisiin ja etelässä Ahontiehen. Rata-alueen pohjoispuolella sijaitseva Tornionjoki
(Tornionjoen - Muoniojoen vesistö, FI1301912) kuuluu Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin mukaisena erityisten suojelutoimien alueena (SAC-alue). Tornionjoen sivuhaaran Marjosaarenputaan, rannalla sijaitsee pientaloja, kuten myös Ahontien eteläpuolella.
Kiinteistön omistaa Senaatti-kiinteistöt.
ILMOITETTU TOIMINTA
Kohteessa on aiemmin toiminut Eino Aho Oy, joka toimi päivittäistavaroiden ja rautakaupan tukkukauppiaana. Yritys lopetti toimintansa vuonna 1994, minkä jälkeen kohteella ei ole ollut toimintaa. Toiminnan kesto kohteella ei ole tiedossa.
Kiinteistöllä on vanhoja varastorakennuksia. Keskellä kiinteistöä kulkee kaksi vanhaa
pistoraidetta ja kiinteistön pohjoisosassa toiminnassa oleva rataosuus. Ennakkotietojen
mukaan kohteen maaperässä sijaitsee kaksi (2) maanalaista polttonesteen varastosäiliötä (polttoöljy). Tutkimuksen yhteydessä säiliöitä osoittautui olevan vähintään kuusi
(6) kpl. Säiliöt ovat edelleen kiinteistön maaperässä.
Kiinteistölle ei ole suunniteltu tulevaa käyttöä.
Golder Associates Oy teki maanalaisten säiliöiden alueelle heinäkuussa 2017 maaperätutkimuksen (Senaatti Ylitornio Ahontie, Ympäristötekninen maaperätutkimus,
raportti nro 1781892/A0, 15.12.2017). Ympäristöteknisessä tutkimuksessa todettiin
ohjearvot ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia kohteen maaperässä ja alueen orsivedestä
otetuissa vesinäytteissä. Kohteeseen laadittiin ympäristöteknisen tutkimuksen tulosten
perusteella riskinarvio (Senaatti Ylitornio, Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, Golder Associates Oy, raportti nro 1781892/A0, 29.8.2017). Riskinarviossa ehdotettiin riskinarvioinnin epävarmuuksien vähentämiseksi lisäselvityksiä
orsi- ja pohjaveden virtaussuunnan sekä öljyhiilivetyjen mahdollisen kulkeutumisen
tarkentamiseksi. Lisäksi ehdotettiin selvitettäväksi pohjaveden mahdollista käyttöä lähiympäristön pientaloalueilla. Kohteelle asennettiin yhdeksän (9) orsi- ja pohjavesiputkea
syksyllä 2017 ja asennetuista tarkkailuputkista otettiin vesinäytteet. Saadut tulokset on
raportoitu pohjavesitutkimusraportissa (Golder Associates Oy, 15.12.2017, ennakkokopio). Putkista otettiin näytteet myös keväällä 2018. Saatujen tulosten perusteella
riskinarviota täydennettiin (Senaatti Ylitornio, Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, täydennys, Golder Associates Oy, raportti nro 1894810/Versio A0,
20.6.2018).
Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta Golder Associates Oy on laatinut 3.9.2018 Kunnostuksen yleissuunnitelman, Senaatti Ylitornio Ahontie, raportti nro 1894810/ Versio
A0. Kohteessa tehdään maaperässä olevien säiliöiden poistamiseen liittyviä kaivutöitä
alustavien suunnitelmien mukaan vuoden 2018 aikana. Säiliöiden poiston yhteydessä
toimenpidealueilla kaivetaan riskinhallintatoimenpiteenä kiinteistön maaperää.
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Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Maaperä
Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämän sähköisen karttapalvelun (Maankamara.fi,
luettu 24.7.2017) mukaan kohde sijaitsee karkearakeisen maalajin alueella, jonka päälajiketta ei ole selvitetty. Heti kohteen eteläpuolella sijaitsee hienojakoisen maalajin
alue, jonka päälajiketta ei ole selvitetty. Maanmittauslaitoksen ylläpitämän sähköisen
karttapalvelun (Paikkatietoikkuna.fi, luettu 24.7.2017) mukaan kohde sijaitsee happaman sulfaattimaan alueella.
Ympäristöteknisen maaperätutkimuksen yhteydessä tutkimusalueen maaperän pintaosan todettiin olevan hiekkaa (rakeisuusmääritys). Ohuimmillaan hiekkakerros todettiin
tutkimusalueen itäosassa (0,5 metriä) ja paksuimmillaan tutkimusalueen keskiosassa
säiliöalueella (3 metriä). Hiekan alapuolinen maakerros todettiin silttiseksi hiekaksi
(rakeisuusmääritys). Ympäristötekniset maaperätutkimukset ulottuivat noin 2-4 metrin
syvyyteen. Tutkimusalueen itäosassa todettiin maan pinnalla jätettä, mm. vanhoja öljytynnyreitä.
Kohdekiinteistö sijaitsee osittain sen ympäristöä korkeammalla sijaitsevalla kannaksella. Tutkimusalueen maanpinta on korkeimmillaan tutkimusalueen keskiosassa, noin
+54 metriä. Maanpinta laskee toimenpidealueelta pohjoiseen, itään ja etelään. Luoteessa/pohjoisessa sijaitsevan Marjosaarenputaan pinta on tasolla noin +47 metriä,
koillisessa/idässä sijaitsevan ojan/puron tasolla noin +51 metriä, ja etelässä, Ahontien
eteläpuolella sijaitsevan suoalueen, Härkäjänkän, noin +52 metriä.
Pohja- ja orsivesi
Ympäristöhallinnon sähköisen karttapalvelun (Paikkatietoikkuna.fi, luettu 24.7.2017)
mukaan tutkimusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue
(Isohimovaara, 12976120, 1 luokka, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) sijaitsee noin 0,8 km tutkimuskohteesta itään.
Kohdekäynnin yhteydessä saadun tiedon perusteella lähialueen kiinteistöt kuuluvat
vesiosuuskuntaan. Radan pohjoispuolella olevalle kiinteistölle vesijohto tulee junaradan
pohjoispuolelta. Ahontien eteläpuolella olevien kiinteistöjen yhteinen runkovesijohto
kulkee Ahontien eteläpuolella Ahontien suuntaisesti. Tiedossa ei ole lähialueella sellaisia kiinteistöjä, joilla olisi talousvesikäytössä olevia kaivoja.
Ympäristöteknisen maaperätutkimuksen yhteydessä tutkimuspisteisiin suotautui vettä
silttisen hiekkakerroksen päällä noin 0,5-1,4 metrin syvyydellä maanpinnasta. Tutkimuspisteet ulottuivat syvimmillään neljään (4) metriin.
Kohteeseen asennettiin maaperätutkimuksen jälkeen syksyllä 2017 orsi- ja pohjaveden
havaintoputkia yhteensä yhdeksän (9) kpl. PVP1_2 asennettiin 10 metrin syvyyteen.
Asennuksen yhteydessä ei havaittu selvästi erillisiä pohjavesikerroksia. Muut putket
asennettiin kolmen (3) metrin syvyyteen (4 orsivesiputkea PVO1-4) ja kuuden (6) metrin syvyyteen (4 pohjavesiputkea PVP1_1, PVP2-4). Tarkkailuputket asennettiin siten,
että kussakin kohdassa on vierekkäin matalampi orsivesiputki ja syvempi pohjavesiputki ja yhdessä pisteessä lisäksi syvempi pohjavesiputki (PVP1_2). Selkeitä erillisiä
orsi- ja pohjavesikerroksia ei asennuksen yhteydessä todettu.
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Orsivesiputkissa vedenpinta on todettu tasolla +51,9...+52,2 metriä. Pohjavesiputkissa
vedenpinta on todettu tasolla +51,3…+51,8 metriä (syvemmässä pohjavesiputkessa
tasolla +50,3 metriä). Orsivesiputkien (4 metrin putket) vedenpinta on tarkkailuputkissa
noin 0,2-0,7 metriä korkeammalla kuin pohjavesiputkien pinnantasot (7 metrin putket).
Pohjaveden pinta on alueen itäosassa sijaitsevassa 10 metrin syvyyteen ulottuvassa
pohjavesiputkessa PVP1_2 noin 1,4 metriä alempana kuin ylemmässä pohjavesiputkessa (PVP1_1). Ylimmillään orsi- ja pohjavesi ovat alueen eteläosassa putkissa PVP3
ja PVO3. Putkien pinnantasoista tehtyjen kenttähavaintojen perusteella alueen orsiveden arvioidaan virtaavan koilliseen ja pohjaveden pohjoiseen/luoteeseen.
Pintavedet
Kiinteistö on päällystämätön ja sadevedet imeytyvät suoraan maaperään.
Säiliöalueelta noin 130 metrin etäisyydellä luoteeseen/pohjoiseen virtaa Tornionjoen
sivuhaara Marjosaarenpudas, jonka vedenpinnan taso on noin +47 metriä. Säiliöalueelta noin 100 metrin etäisyydellä koilliseen/itään sijaitsee puro/oja, joka laskee Marjosaarenputaaseen.

HAITTA-AINETUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
Tehdyt tutkimukset
Kohteeseen on tehty ympäristötekninen maaperätutkimus heinäkuussa 2017. Kohteelle
asennettiin yhdeksän (9) orsi- ja pohjavesiputkea syksyllä 2017 ja asennetuista tarkkailuputkista otettiin näytteet syksyllä 2017 ja keväällä 2018.
Tutkimustulokset
Vuoden 2017 ympäristötekninen tutkimus
Maanäytteet
Taulukossa 1 on esitetty kohteessa vuoden 2017 ympäristöteknisessä maaperätutkimuksessa todettujen öljyhiilivetyjen minimi-, keskiarvo- ja maksimipitoisuudet, sekä
aineiden kynnysarvot ja alemmat ja ylemmät ohjearvot (VNa 214/2007).
Öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10-C21) keskiarvo- ja maksimipitoisuudet ylittivät ylemmän ohjearvon. Myös raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) maksimipitoisuus ylitti ylemmän
ohjearvon. Bensiinijakeiden (C5-C10) sekä ksyleenien maksimipitoisuudet ylittivät alemman ohjearvon.
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Taulukko 1: Maaperässä todetut haitta-ainepitoisuudet sekä kynnys- ja ohjearvot (VNa
214/2007).
yksikkö

minimi

keskiarvo

maksimi

Kynnysarvo

Alempi
ohjearvo

Ylempi
ohjearvo

C5-C10

mg/kg

< 8,8

50,7

140

-

100

500

>C10-C21

mg/kg

< 10

1 883

13 400

300

300

1 000

>C21-C40

mg/kg

< 10

249

2 130

300

600

2 000

>C10-C40

mg/kg

17

2 126

15 500

300

analyysi/mittaus

Bentseeni

mg/kg

< 0,01

0,031

0,107

0,02

0,2

1

Tolueeni

mg/kg

< 0,1

< 0,1

< 0,1

1

5

25

Etyylibentseeni

mg/kg

0,021

0,508

1,39

1

10

50

Ksyleenit

mg/kg

0,271

3,70

11,9

1

10

50

TEX

mg/kg

0,292

4,21

12,8

1

25

125

MTBE+TAME

mg/kg

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,1

5

50

Pohjavesinäytteet
Ympäristöteknisen maaperätutkimuksen yhteydessä otettiin vesinäytteet sekä säiliöalueelle (S1) että säiliöalueen pohjoispuolelle (S4) tehtyihin tutkimuspisteisiin asennetuista väliaikaisista orsivesiputkista. Säiliöalueelta otetussa vesinäytteessä L1 todettiin
öljyhiilivetyjen keskitisleitä (>C10-C21) 35,4 mg/l ja raskaita öljyjakeita (>C21-C40) 2,9
mg/l. Säiliöalueen pohjoispuolelta otetussa näytteessä (L4) todettiin laboratoriossa öljyfaasi. Faasin alapuolisesta vedestä otetussa vesinäytteessä L4 todettiin keskitisleitä
1,21 mg/l ja raskaita öljyjakeita 0,221 mg/l.
Säiliöalueelta otetussa näytteessä (L1) todetut öljyhiilivetyjen pitoisuudet ylittävät öljyhiilivetyjakeiden maksimivesiliukoisuuden, joten myös siinä on voinut olla mukana
mahdollista öljyfaasia, hienoainekseen sitoutunutta öljyä tai öljyä pieninä pisaroina,
jotka aiheuttavat vesiliukoisuuden ylittäviä pitoisuuksia näytteissä.
Mahdollisesta tiiviin maakerroksen alapuolisesta pohjavedestä ei otettu näytteitä.
Vuoden 2017 pohjavesitutkimus
Kohteeseen asennettiin syksyllä 2017 yhteensä yhdeksän (9) orsi- ja pohjaveden
tarkkailuputkea. Tarkkailuputkista otettiin näytteet noin kuukausi putkien asentamisen
jälkeen.
Orsivesi
Kaikissa orsivesiputkissa todettiin öljyhiilivetyjä >C10-C40. Korkeimmat öljyhiilivetyjen
pitoisuudet todettiin orsivesiputkessa PVO3, joka sijaitsee kiinteistön eteläosassa.
Putkessa todettiin >C10-C40 jakeita yhteensä 31 mg/l, koostuen pääosin keskitisleistä
>C10-C21. Pitoisuus ylittää öljyhiilivetyjen liukoisuuden, joten näyte on sisältänyt
liukenematonta öljyä. Näytteessä on voinut olla mukana mahdollista öljyfaasia, hienoainekseen sitoutunutta öljyä tai öljyä pieninä pisaroina, jotka aiheuttavat vesiliukoisuuden ylittäviä pitoisuuksia näytteissä.
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Bensiinihiilivetyjä C5-C10 todettiin kolmessa orsivesiputkessa (PVO2-PVO4). Korkeimmat bensiinihiilivetypitoisuudet todettiin orsivesiputkessa PVO2, joka sijaitsee säiliöalueen pohjoispuolella. Bensiinihiilivetyjen pitoisuudet vaihtelivat putkissa välillä 1,6-5,5
mg/l (kokonaispitoisuus C5-C10). Yksittäisistä bensiinihiilivedyistä putkissa todettiin pääasiassa bentseeniä, etyylibentseeniä ja ksyleenejä. Putkessa PVO3 todettiin myös
MTBE:tä (0,020 mg/l). Orsivesiputkessa PVO1 ei todettu laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia bensiinihiilivetyjä C5-C10, BTEX-yhdisteitä tai
bensiinin lisäaineita (MTBE, TAME, ETBE, TBA, DIPE, TAEE).
Pohjavesi
Pohjavesiputkissa ei todettu öljyhiilivetyjen keskitisleitä >C10-C21. Öljyhiilivetyjen raskaita öljyjakeita >C21-C40 todettiin määritysrajan ylittävänä pitoisuutena ainoastaan
pohjavesiputkessa PVP2, joka sijaitsee säiliöalueen pohjoispuolella. Putkessa todettiin
raskaita öljyjakeita >C21-C40 yhteensä 0,16 mg/l. Muissa pohjavesiputkissa öljyhiilivetyjen raskaiden jakeiden pitoisuudet olivat maksimissaan laboratorion analyysimenetelmän määritysrajalla.
Bensiinihiilivetyjä todettiin kolmessa pohjavesiputkessa (PVP2-PVP4). Korkeimmat
bensiinihiilivetypitoisuudet todettiin pohjavesiputkessa PVP3, jossa todettiin bensiinihiilivetyjen jakeita C5-C10 2,2 mg/l. Putkesta otetussa näytteessä todettiin bentseeniä
(1,8 mg/l), MTBE:tä (0,78 mg/l), TEX-yhdisteitä (0,011-0,039 mg/l) ja TBA:ta (0,1 mg/l).
Pohjavesiputkessa PVP2 todettiin TBA:ta 0,025 mg/l ja bentseeniä 0,095 mg/l. Myös
pohjavesiputkessa PVP4 todettiin bentseeniä 0,067 mg/l, etyylibentseeniä (0,0067
mg/l) ja ksyleenejä (0,021 mg/l) sekä TBA:ta (0,018 mg/l). Pohjavesiputkissa PVP1_1
ja PVP1_2 ei todettu laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia bensiinihiilivetyjä C5-C10, BTEX-yhdisteitä tai bensiinin lisäaineita (MTBE, TAME,
ETBE, TBA, DIPE, TAEE).
Kevään 2018 pohjavesitutkimus
Orsivesi
Kevään 2018 näytteenotossa öljyhiilivetyjen >C10-C40 pitoisuuksia todettiin kahdessa
orsivesiputkessa (PVO2 ja PVO3). Orsivesiputkessa PVO3 todettiin öljyhiilivetyjä >C10C40 yhteensä 30 mg/l. Öljyhiilivetyjen pitoisuus koostuu pääasiassa öljyhiilivetyjen >C10C21 jakeista. Orsivesiputkessa PVO2 pitoisuus sivusi laboratorion analyysimenetelmän
määritysrajaa. Muissa orsivesiputkissa ei todettu laboratorion analyysimenetelmän
määritysrajan ylittäviä öljyhiilivetyjen >C10-C40 pitoisuuksia.
Bensiinihiilivetyjä todettiin kolmessa orsivesiputkessa (PVO2-PVO4). Korkein bensiinihiilivetyjen C5-C10 pitoisuus todettiin syksyn 2017 tapaan säiliöalueen pohjoispuolella
orsivesiputkessa PVO2. Orsivesiputkessa PVO2 todettiin bensiinihiilivetyjä 2,2 mg/l
(kokonaispitoisuus C5-C10). Orsivesiputkessa PVO2 ei todettu BTEX yhdisteitä. BTEXyhdisteitä todettiin orsivesiputkissa PVO3 ja PVO4. Pääasiassa pitoisuudet olivat pienempiä kuin syksyn 2017 näytteenotossa. Myös putkessa PVO3 todettu MTBE-pitoisuus oli pienempi kuin syksyn 2017 näytteenotossa.
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Pohjavesi
Pohjavesiputkissa ei todettu öljyhiilivetyjä >C10-C40 laboratorion analyysimenetelmän
määritysrajan ylittävinä pitoisuuksina.
Pohjavedessä todettiin BTEX-yhdisteitä kolmessa pohjavesiputkessa (PVP2-PVP4) sekä yhdessä putkessa MTBE:tä (PVP3). Korkeimmat bentseenipitoisuudet olivat pohjavesiputkessa PVP3 (1,9 mg/l). Pohjavesiputkessa PVP3 todettu bensiinihiilivetyjen C5C10 kokonaispitoisuus (2,3 mg/l) koostuu näytteelle tehdyn fraktioinnin perusteella pääosin bentseenin pitoisuudesta sekä aromaattisen C8-C10 jakeen pitoisuudesta. Pohjavesiputkessa PVP3 todettiin myös MTBE:tä 1,0 mg/l.
Pohjavesiputkissa PVP2 ja PVP4 ei todettu laboratorion määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia bensiinihiilivetyjen jakeita C5-C10. Myöskään pohjavesiputkissa PVP_1 ja
PVP_2 ei todettu laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan ylittäviä bensiinihiilivetyjen tai BTEX-yhdisteiden pitoisuuksia.
Haitta-aineiden kokonaismäärä
Säiliöalueella arvioidaan olevan VNa 214/2007 ylemmät ohjearvot ylittävää öljyhiilivedyillä ja/tai BTEX-yhdisteillä pilaantunutta maa-ainesta yhteensä noin 2 000 m3ktr 0-3
metrin syvyydellä. Öljyhiilivetyjen kokonaismääräksi maaperässä arvioidaan noin 10
tonnia.
Epävarmuustarkastelu
Tutkimuksien tarkoituksena on ollut todeta maaperän ja pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus ja rajata pilaantuman laajuutta. Maanalaisten säiliöiden epävarma sijainti
ja ratarakenteet rajoittivat tutkimuspisteidensijoittamista, joten kaikilta osin pilaantuman
laajuutta ei saatu määritettyä. Tutkimusalueen laajuudesta ja kiinteistön pitkästä käyttöhistoriasta johtuen on myös mahdollista, että kiinteistöllä todetaan korkeampia pitoisuuksia tai laajemmalla alueella kuin ennakkotutkimuksissa on todettu. Laboratorioanalyysien virhemarginaalit on esitetty tutkimusraporttien laboratorioanalyysitodistuksissa.
KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET
Riskinarvio ja rakentamiseen liittyvät suunnitelmat
Kohteen maaperässä todettiin vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa VNa 214/2007
ylemmän ohjearvon ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia sekä alemman ohjearvon ylittäviä bensiinihiilivetyjen ja ksyleenien pitoisuuksia. Myös tutkimuksen yhteydessä otetuissa vesinäytteissä todettiin laboratoriossa öljyfaasia.
Elokuussa 2017 tehdyssä riskinarviossa tarkasteltiin kiinteistön maaperässä ja orsivedessä todettujen haitta-aineiden mahdollisesti aiheuttamaa kulkeutumis-, terveys- tai
ympäristöriskiä kohteen nykyisessä käytössä. Kohteeseen luodun käsitteellisen mallin
perusteella haitta-aineiden oleellisiksi kulkeutumisreiteiksi todettiin kulkeutuminen orsija pohjaveden mukana. Altistusreiteiksi todettiin suora kosketus haitta-ainepitoiseen
maaperään, marjojen ja sienten syöminen ja mahdollisesti pohjaveden käyttö.
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Kulkeutumisriskin tarkastelussa todettiin, että nykyisten tietojen perusteella ei voida
poissulkea sitä mahdollisuutta, että öljyhiilivedyt kulkeutuvat kohteen ulkopuolelle orsija/tai pohjaveden mukana. Terveysriskin tarkastelun perusteella altistuminen öljyhiilivedyille kohteesta kerättyjen marjojen ja sienten sekä suoran kosketuksen kautta arvioitiin vähäiseksi. Kohteen maaperässä ympäristöteknisen tutkimuksen yhteydessä todettujen hiilivetypitoisuuksien ei todettu muodostavan terveysriskiä nykyisessä käytössä.
Johtopäätöksenä arvioinnissa todettiin, että terveys- tai ympäristöhaittaa ei todettu
aiheutuvan, mutta lähtötietoihin liittyi epävarmuuksia, joiden johdosta kulkeutumista
kiinteistön ulkopuolelle ei voitu poissulkea. Riskinarviossa ehdotettiin riskinarvioinnin
epävarmuuksien vähentämiseksi lisäselvityksiä orsi- ja pohjaveden virtaussuunnan
sekä öljyhiilivetyjen mahdollisen kulkeutumisen tarkentamiseksi. Lisäksi ehdotettiin
selvitettäväksi pohjaveden mahdollista käyttöä lähiympäristön pientaloalueilla.
Riskinarviota täydennettiin keväällä 2018. Riskinarvion täydennyksessä keskityttiin tarkastelemaan maaperässä ja pohjavedessä todettujen haitta-aineiden kulkeutumista
kohteen ulkopuolelle alueen orsi- ja pohjaveden tilasta ja virtaussuunnasta pohjavesitutkimuksella saatujen lisätietojen perusteella. Lisäksi määritettiin haitta-aineille haitattomat pitoisuudet, joita voidaan käyttää apuna riskinhallintatoimenpiteenä tehtävien
kaivutöiden kunnostustavoitteiden asettamisessa. Arviointi tehtiin huomioiden alueen
tuleva käyttö (rakentamaton teollisuuskiinteistö, ei säännöllistä käyttöä).
Yleisesti ympäristöriskien arvioinnista voidaan todeta, että riskin muodostuminen edellyttää, että on lähde, kulkeutumis- ja altistusreitti sekä altistuja. Jos yksikin näistä
puuttuu, riskiä ei muodostu. Kohteeseen luotiin käsitteellinen malli kuvaamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden mahdollisesti aiheuttamien riskien muodostumista.
Käsitteellinen malli (esitetty kuvassa 1) muodostettiin tarkastelemalla mahdolliset
kulkeutumis- ja altistumisreitit sekä altistujat.
Kuva 1: Käsitteellinen malli.

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

9
Kohteeseen luodun käsitteellisen mallin perusteella haitta-aineiden oleellisiksi kulkeutumisreiteiksi todettiin kulkeutuminen orsi- ja pohjaveden mukana ja altistusreitiksi
mahdollinen pohjaveden käyttö (riskinarvion täydennyksessä ei käsitelty suoraa kosketusta eikä kasvien ja sienten syöntiä, vaan ne on esitetty vuoden 2017 riskinarviossa). Mikäli haitta-aineita todetaan kulkeutuvan merkittävinä pitoisuuksina kohdekiinteistön ulkopuolelle, myös haihtuvien haitta-aineiden kulkeutuminen pohjavedestä
naapurikiinteistöjen sisäilmaan on mahdollinen altistusreitti. Tarkasteluun valittiin öljyhiilivetyjen bensiinijakeet C5-C10, keskitisleet >C10-C21 ja raskaat öljyjakeet >C21-C40,
MTBE sekä BTEX-yhdisteet.
Kulkeutumisriskinarvioinnissa todettiin, että kohteen orsi- ja pohjavedessä todetuista
haitta-aineista BTEX-yhdisteet, MTBE ja hiilivetyjen C5-C10 jakeet voivat kulkeutua pohjaveden mukana naapurikiinteistöjen puolelle. Muiden kulkeutumisreittien ei arvioida
olevan merkittäviä kulkeutumisreittejä.
Terveysriskin tarkastelussa todettiin, että hiilivetyjä ei kulkeudu orsi-/pohjaveden arvioituun virtaussuuntaan sellaisina pitoisuuksina, että niistä aiheutuisi terveysriskiä naapurikiinteistöjen käyttäjille pohjaveden käytön tai sisäilman hengityksen kautta. Naapurikiinteistöillä ei ole pohjaveden käyttöä. Näin ollen kohteessa todetut hiilivetypitoisuudet eivät muodosta terveysriskiä nykyisessä käytössä. Tarkastelussa kuitenkin todettiin, että mikäli pohjavesi virtaa kohdekiinteistöltä kohti Ahontien eteläpuolella sijaitsevaa pientaloaluetta ja kiinteistöillä käytetään alueen pohjavettä talousvesikäytössä,
veden käytöstä voi aiheutua terveysriskiä veden käyttäjille.
Toimenpidealueen maaperässä on kuitenkin todettu korkeita öljyhiilivetypitoisuuksia,
jotka saattavat kulkeutua säiliöalueelta öljyfaasina pohjaveden mukana säiliöalueen
ympäristöön kiinteistön alueella. Näin ollen säiliöalueella todettuja korkeita pitoisuuksia
on tarpeen rajoittaa faasinmuodostuksen estämiseksi.
Kohteen maaperässä todetuista haitta-aineista ei aiheudu ekologista riskiä. Haittaaineita ei kulkeudu Marjosaarenputaaseen (Tornionjokeen) tai itäpuolen ojaan sellaisina pitoisuuksina, että niistä aiheutuisi riskiä vesieliöstölle.
Johtopäätöksenä riskinarvioinneista voidaan todeta, että maaperässä tai pohjavedessä
todetut haitta ainepitoisuudet eivät aiheuta merkittävää pohjaveden pilaantumisriskiä
kohteen ulkopuolella eivätkä terveysriskiä kohteen tulevassa käytössä (rakentamaton
teollisuuskiinteistö). Pitoisuuksista ei myöskään aiheudu muuta haittaa tai yleisen tai
yksityisen edun loukkausta.
Riskinarviossa määritettiin eri haitta-aineille haitattomat pitoisuudet, joita voidaan käyttää hyväksi kaivun aikana faasinmuodostuksen rajoittamiseksi ja mikäli maaperässä
todetaan ennakkotutkimuksissa todettuja korkeampia haitta-ainepitoisuuksia.
Kunnostustarve
Riskinarvion perusteella todettiin, että kohteen maaperässä todetut pitoisuudet eivät
aiheuta riskiä. Kohteen toimenpidealueen maaperässä on kuitenkin todettu pitoisuuksia, jotka saattavat kulkeutua öljyfaasina pohjaveden mukana. Riskinarviossa määritettiin eri haitta-aineille haitattomat pitoisuudet, joita voidaan käyttää hyväksi kaivun
aikana faasinmuodostuksen rajoittamiseksi. Koska kohteessa on todettu säiliöalueella
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öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, jotka ylittävät faasinmuodostuksen perusteella määritetyt
haitattomat pitoisuudet ja saattavat kulkeutua pohjaveden mukana säiliöalueen ulkopuolelle öljyfaasina, on kohteessa näiden korkeimpien pitoisuuksien osalta maaperän
kunnostustarve.
Kunnostustavoitteet
Riskin- ja kunnostustarpeen arviointien perusteella kohteeseen esitetään riskinhallintatoimenpiteenä tehtävälle kunnostukselle tavoitepitoisuudet (taulukko 2).
Taulukko 2: Kunnostuksen tavoitepitoisuudet.
Haitta-aine

Pitoisuus maaperässä [mg/kg]

Bentseeni

0,7

Tolueeni

1 000

Etyylibentseeni

1 000

Ksyleenit

18

MTBE

1,6

Aromaattiset C8-C10

28

Bensiinihiilivedyt C5-C10

3 000

Keskitisleet >C10-C21

7 000

Raskaat öljyjakeet >C21-C40

15 000

Kunnostuksen tavoitepitoisuudet tarkastettiin myös marjojen ja sienien syönnin sekä
suoran kontaktin osalta. Riski-indeksin laskennassa käytettiin samoja oletuksia ja samaa fraktiokohtaista hiilivetyjakaumaa kuin vuoden 2017 riskinarviossa. Mikäli maaperän pintakerrokseen jää peittämättömänä hiilivetyjä tavoitepitoisuutta sivuavina pitoisuuksina, lapsialtistujan riski-indeksi ylittää laskennallisesti hyväksyttävän arvon 1
(riski-indeksi 2,1). Riski-indeksin laskennassa on kuitenkin oletettu, että lapsialtistuja on
suorassa ihokosketuksessa maaperään kaikkina päivinä jolloin maassa ei ole lumipeitettä (arviona käytettiin 180 päivää). On epätodennäköistä, että säiliöalueella oleskelu
olisi noin säännöllistä, joten altistumisen ei arvioida olevan todellisuudessa noin suurta.
Mikäli maaperän pintakerrokseen (0-1 metriä) jää kunnostuksen tavoitepitoisuuksia sivuavia pitoisuuksia, lapsialtistujan riskiä voidaan pienentää peittämällä maat puhtaalla
maakerroksella (vähintään 0,5 metrin kerros).
Kohteen maaperässä on todettu ennakkotutkimuksessa tavoitepitoisuudet ylittävinä
pitoisuuksina ainoastaan öljyhiilivetyjen keskitisleitä >C10-C21 yhdessä näytteessä. Jos
kaivun yhteydessä todetaan muita haitta-aineita kuin mitä ennakkotutkimuksissa on
todettu, tarkistetaan niiden aiheuttamat riskit tarvittaessa erikseen.
Maaperään jäävät haitta-aineet
Kohteesta poistetaan maaperässä olevat säiliöt alustavien suunnitelmien mukaan vuoden 2018 aikana. Säiliöiden poiston yhteydessä tehdään alueella kaivu- ja täyttötöitä.
Säiliöiden poiston yhteydessä poistetaan toimenpidealueelta riskinhallintatoimenpiteenä kunnostustavoitteet ylittävät maa-ainekset.
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Kaivualueen ulkopuolelle jäävän haitta-ainepitoisen maaperän pitoisuudet dokumentoidaan ja tarvittaessa haitta-aineiden aiheuttama ympäristö- ja terveysriski tarkistetaan. Samalla määritetään mahdollisesti tarvittavat muut riskinhallintatoimenpiteet.
Käyttörajoitteet
Kohteen tuleva käyttö (vanha teollisuuskiinteistö, ei säännöllistä käyttöä) huomioiden
eivät kohteessa todetut ja kunnostuksen tavoitepitoisuudet alittavat haitta-ainepitoisuudet aseta kohteelle käyttörajoitteita. Mikäli kohteen käyttöön tulee muutoksia, tulee
tilanne tarkastella uudelleen.
Kunnostustöiden jälkeen maaperään jäävät VNa 214/2007 kynnysarvot ylittävät hiilivetypitoisuudet on otettava huomioon tehtäessä kaivutöitä kiinteistöllä.
Selvitykset ja lausunnot
Kohteeseen ei ole tehty muita selvityksiä tai lausuntoja.
KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Kunnostusmenetelmän valinta
Kohteen alueella sijaitsevat maanalaiset säiliöt ja maanpinnalla todetut jätteet poistetaan. Säiliönpoiston yhteydessä poistetaan toimenpidealueelta massanvaihdolla kunnostustavoitteet ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset.
Täydentävät tutkimukset ja lausunnot
Kaatopaikalle sijoitettaville maa-aineksille laaditaan kaatopaikkakelpoisuuslausunnot
pitoisuuksien ja liukoisuustestien tulosten perusteella vastaanottajan vaatimusten mukaisesti. Lausuntoja varten kohteesta on tehty tarvittavia haitta-ainetutkimuksia sekä
liukoisuustestejä. Tarvittaessa tutkimuksia täydennetään kaivutyön aikana.
Esivalmistelut
Ennen kunnostusta työmaa-alue aidataan ja merkitään siten, ettei ulkopuolisilla ole
pääsyä kaivualueelle sekä merkitään pilaantuneen maan kaivutyöstä kertovin kyltein.
Kunnostuksen aloittamisajankohta sekä kunnostuksen ympäristöteknisen valvojan nimi
ja yhteystiedot ilmoitetaan Lapin ELY-keskukselle ja Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen kaivutöiden aloittamista.
Työn kuvaus massanvaihto
Työjärjestys ja aikataulu
Kohde aidataan ja merkitään asianmukaisin pilaantuneen maan kaivutyömaasta kertovin kyltein. Tarpeen mukaan tiellä liikkujia varoitetaan työmaasta liikennemerkein.
Kaivujärjestyksestä sovitaan urakoitsijan ja ympäristöteknisen valvojan kesken ennen
kaivun aloittamista. Maaperän kunnostuksessa noudatetaan ympäristöteknisen valvojan ohjeita.
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Kohteen säiliöiden ja jätteiden poistotyöt sekä maa-aineksen kaivutyöt on suunniteltu
tehtäväksi vuoden 2018 aikana. Työn arvioidaan kestävän noin 2 viikkoa.
Pilaantuneen maaperän kunnostus
Säiliöiden poiston yhteydessä poistetaan kaivamalla maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät esitetyt kunnostuksen tavoitepitoisuudet. Kohteesta kaivettavat, kunnostustavoitteet ylittävät maa-ainekset kuljetetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.
Mahdollisesti kaivettavat kunnostustavoitteet alittavat maat hyötykäytetään kaivantojen
täyttöihin. Mikäli kohteelta kaivetaan kunnostustavoitteet alittavia maa-aineksia, jotka
eivät sovellu hyötykäytettäväksi täytöissä, toimitetaan maa-ainekset asianmukaisiin
vastaanottopaikkoihin.
Työmaalla syntyvien jätteiden käsittely
Kunnostustyömaalla syntyvät jätteet kerätään, lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisiin
jätteen vastaanotto- tai kierrätyspisteisiin.
Kuljetukset
Pilaantuneet maa-ainekset ja muut jätteet kuljetetaan vastaanottopaikkoihin kuormaautoilla. Pilaantuneiden maiden kuormat peitetään. Kuormien mukana toimitetaan
asianmukaiset siirtoasiakirjat vastaanottopaikkaan.
Terveys- ja ympäristöhaitat
Pilaantuneen maan kunnostuksesta mahdollisesti aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja voivat olla:
 työntekijöiden altistuminen haitta-aineille,
 ulkopuolisten henkilöiden altistuminen haitta-aineille,
 pilaantuneiden maiden leviäminen puhtaille alueille,
 melu,
 pöly,
 haju,
 liikenne ja
 haitta-aineiden liukeneminen veteen sadevesien päästessä kaivantoihin.
Kunnostustyön aikana noudatetaan yleisiä työturvallisuusohjeita. Pilaantuneen maan
kunnostustyön tekijät suojautuvat haitta-aineilta asianmukaisesti. Suojautumisesta ja
muista varotoimenpiteistä on kerrottu tarkemmin kohdassa työsuojelu.
Liikenne työmaa-alueelle ja alueen aitaus
Kaivutyö toteutetaan siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä kaivun aikana kohteen ulkopuolelle. Haitta-aineiden leviäminen väitetään estämällä autojen tarpeeton
liikkuminen pilaantuneella alueella ja peittämällä kuormat. Tarvittaessa renkaat puhdistetaan. Jos pilaantuneita maita joudutaan väliaikaisesti välivarastoimaan alueella
yön yli, niin kasat peitetään.
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Kunnostuksesta aiheutuu ympäristöön normaaliin maanrakennustyöhön verrattavaa
melua eli kaivinkoneiden ja kuorma-autojen ääniä. Kaivutyön aikainen pölyäminen
estetään tarvittaessa maata kostuttamalla.
Veden käsittely
Kaivantoon mahdollisesti kertyvien työnaikaisten vesien johtamisesta viemäriverkostoon tai maastoon sovitaan tarpeen mukaan Ylitornion kunnan vesi- ja viemärilaitoksen
ja/tai ympäristöviranomaisen kanssa. Ennen mahdollista veden johtamista, pumpattava
vesi käsitellään tarpeen mukaan paikalla olevan tai siirrettävän painovoimaisen erottimen avulla tai muilla vedenkäsittelylaitteistoilla (esim. aktiivihiilisuodatin). Vaihtoehtoisesti pilaantunut vesi kuljetetaan pois imuautolla asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Imuautolla poistetusta vedestä pidetään kirjaa ja kuormien mukana
toimitetaan asianmukaiset siirtoasiakirjat. Kaivantoon kertyvistä vesistä pyritään ottamaan työnaikana edustavia vesinäytteitä. Viemäriin johdettavien vesien tarkkailusta ja
näytteenotosta sovitaan Ylitornion kunnan vesi- ja viemärilaitoksen kanssa.
Varastointi
Massojen kaivu pyritään tekemään niin, ettei muuta kuin täyttömaaksi suunniteltua
maa-ainesta välivarastoida kohteessa. Pilaantuneita maa-aineksia tai jätejakeita voidaan kuitenkin tarvittaessa välivarastoida kaivualueella lyhytaikaisesti, mikäli näytteenoton takia, kaivu- tai kuljetusteknisistä syistä tai vastaanottajan esteiden takia niitä ei
voida välittömästi kuljettaa pois kohteesta. Maa-aineksia, jotka soveltuvat täyttömaaksi,
voidaan varastoida pitempiaikaisesti kaivualueella.
Haitta-ainepitoisuuksiltaan erilaiset maa-ainekset välivarastoidaan toisistaan erillään.
Kaivettuja, haihtuvilla hiilivedyillä tai muilla haihtuvilla yhdisteillä ylemmät ohjearvot ylittävillä pitoisuuksilla pilaantuneita maa-aineksia ei tule pääsääntöisesti välivarastoida
kohteessa hajuhaittojen vuoksi. Mikäli välivarastointi on kuitenkin tarpeen esimerkiksi
maa-aineksen näytteenoton vuoksi, peitetään välivarastoitava pilaantunut maa-aines
haitta-aineiden leviämisen ja mahdollisen pölyämisen ja hajuhaittojen estämiseksi.
KAIVETTUJEN MAA-AINESTEN HYÖDYNTÄMINEN KOHTEESSA
Hyödyntämisen perusteet
Kunnostaminen pyritään toteuttamaan siten, että maaperän kaivu ja massojen kuljetus
toteutetaan optimoidusti ja haitta-ainepitoisuuksiltaan ja rakennustekniseltä laadultaan
tarkoitukseen soveltuvia kaivumaita käytetään mahdollisimman paljon hyödyksi kaivantojen täytöissä. Em. tavalla toimiminen vähentää maaperän kunnostuksen vaikutuksia ympäristöön.
Hyödyntämisalueet
Kohteesta kaivettuja, kunnostustavoitteet alittavia maa-aineksia hyödynnetään kohteen
toimenpidealueen täytöissä.
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Hyödynnettävät maa-ainekset
Kaivetut maa-ainekset, joiden hiilivetypitoisuudet alittavat kunnostustavoitteet ja jotka
ovat rakennusteknisesti kohteeseen soveltuvia, hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan toimenpidealueen kaivantojen täytöissä.
Laadunvalvonta
Kohteessa kaivettujen, hyödynnettävien maa-ainesten laadunvalvonta toteutetaan,
kuten kappaleessa kunnostuksen laadunvalvonta on kunnostuksen laadunvalvonnasta
todettu.
KUNNOSTUKSEN LAADUNVALVONTA
Kaivuuta ja massojen sijoittamista ohjaavat mittaukset ja seuranta
Kunnostuksen ympäristötekninen valvoja ohjaa kaivutyötä ja massojen lajittelua työnaikaisella näytteenotolla. Näytteistä tehdään aistinvaraiset havainnot sekä niiden sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksia mitataan PID- ja/tai Petroflag-kenttätesteillä. Kaivettavista maa-aineksista otetaan kokoomanäytteitä (koostuu 5-10 osanäytteestä). Kokoomanäytteitä otetaan alueelta riittävästi huomioiden kaivumassojen määrä ja haittaainepitoisuudet. Kaivumassojen näytteistämisessä (näytetiheys, analyysimäärä) huomioidaan massojen vastaanottopaikkojen mahdolliset näytteenottoa koskevat vaatimukset. Kaivetuista maa-aineksista otettujen näytteiden kenttätestimittausten tuloksista vähintään noin 10 % varmistetaan laboratoriossa. Näytteistä analysoidaan laboratoriossa
hiilivetyjakeiden C5-C10, BTEX-yhdisteiden ja MTBE:n sekä hiilivetyjakeiden >C10-C40
pitoisuudet sekä osasta näytteitä tehdään hiilivetyfraktiointi.
Kunnostuksen lopputuloksen varmistaminen
Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta jäännöspitoisuusnäytteet.
Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan vähintään yksi kokoomanäyte (sisältää 5-10 osanäytettä) jokaista noin 100-200 m2:n pinta-alaa kohti, kuitenkin niin, että jokaisesta
kaivannosta otetaan vähintään kaksi (2) jäännöspitoisuusnäytettä. Seinämänäytteet
otetaan maaperän kerrosrakenne huomioiden. Muutaman neliömetrin kaivannoista otetaan tarpeen mukaan vain yksi (1) jäännöspitoisuusnäyte pohjasta ja seinämistä.
Jäännöspitoisuusnäytteistä mitataan haihtuvien yhdisteiden esiintymistä PID-mittarilla
ja öljyhiilivetyjen pitoisuutta Petroflag-kenttätestillä. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa edustava määrä, joiden perusteella yhdessä kenttätestien tulosten kanssa voidaan edustavasti arvioida kaivannon jäännöspitoisuudet. Kenttämittausten perusteella laboratorioanalyysiin toimitetaan vähintään kaksi (2) näytettä kaivantoa
kohden. Pienissä kaivannoissa (muutama neliömetri) toimitetaan laboratorioon ainoastaan yksi (1) maanäyte.
Näytteistä analysoidaan laboratoriossa hiilivetyjakeiden C5-C10, BTEX-yhdisteiden sekä
hiilivetyjakeiden >C10-C40 pitoisuudet ja osasta näytteitä hiilivetyfraktiointi.
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Suunnitelma mahdollisesta eristysrakenteesta
Haitta-ainepitoiset maa-ainekset varaudutaan eristämään puhtaista täyttömaista eristysrakenteella. Eristerakenteen asentamisesta päätetään kaivun aikana. Eristerakenteen asentamisesta sovitaan ympäristöviranomaisen kanssa työnaikana.
Mikäli haitta-aine on öljyhiilivetyjä tai haihtuvia hiilivetyjä, eristerakenteena esitetään
käytettäväksi HDPE-muovikalvoa (paksuus vähintään 0,5 mm) tai bentoniittimattoa.
Eristämisestä ollaan yhteydessä Lapin ELY-keskukseen ja Ylitornion kunnan ympäristöviranomaiseen ennen toimenpiteiden suorittamista. HDPE-muovikalvo tai bentoniittimatto asennetaan alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Muovikalvo/bentoniittimatto asennetaan kaivannon seinämään ennen kaivannon täyttöä valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvo/matto asennetaan levittämällä ja saumakohdat tehdään siten, ettei eristettävän seinämän ja täyttömateriaalin väliin jää aukkoja
(esim. saumakohdat 15-20 cm:n limityksellä). Lisäksi varmistetaan, ettei rakenne pääse asennettaessa sortumaan takaisin kaivantoon.
Eristävä rakenne (HDPE-kalvo tai bentoniittimatto) estää haitta-aineiden kulkeutumisen
pilaantuneelta alueelta puhtaisiin täyttömaihin.
HDPE-kalvo (high density polyethene) on vettä ja bensiini- ja/tai öljyhiilivetyjä tai muita
maaperässä todettuja haitta-aineita läpäisemätön muovirakenne. HDPE-kalvon asennuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kalvoon ei tule reikiä asennuksen yhteydessä.
Bentoniittimatto on geokomposiitti, joka muodostuu geotekstiileistä ja bentoniittisavesta. Bentoniitti on luonnon savimineraali, joka kostuessaan laajenee ja muuttuu
käytännössä vettä ja haitta-aineita läpäisemättömäksi. Maaperän luonnollinen kosteus
on riittävä bentoniitin laajenemiseen. Paisumisominaisuuksiensa ansiosta bentoniittimatto on pienten läpivientien ja rikkoontumisien osalta itsepaikkautuva. Bentoniittimatoilla on erittäin hyvä jäätymis/sulamiskestävyys sekä kuivumis/kastumiskestävyys.
Molemmat rakenteet ovat maaperässä pysyviä. Lisäksi eristysrakenne ja sen myötä
puhtaan täyttömaan ja pilaantuneen maan raja on havaittavissa tehtäessä tulevaisuudessa kaivu- ym. rakennustöitä kiinteistön alueella.
Ympäristötekninen valvoja on paikan päällä asennettaessa rakennetta. Valvoja ottaa
myös eri työvaiheista valokuvia. Eristerakenteet kuvataan loppuraportissa ja merkitään
raporttiin liitettävään karttaan.
Päätösvaihe
Kunnostuksen päättyminen
Maaperän kunnostaminen on päättynyt, kun säiliöt on poistettu ja niiden lähiympäristöstä on poistettu kunnostustavoitteet ylittävät maa-ainekset ja jätteet ja tarvittaessa
eristävät rakenteet on asennettu ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Kohteeseen kaivualueen ulkopuolelle jäävien haitta-aineiden riskejä ympäristölle ja terveydelle
arvioidaan päivittämällä riskinarviota, mikäli sen arvioidaan olevan työnaikaisten ha-
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vaintojen ja tulosten perusteella tarpeen. Riskiarvioinnin perusteella arvioidaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve.
VARAUTUMINEN POIKKEUSTILANTEISIIN
Poikkeavat tilanteet kirjataan maaperän kunnostuksen osalta työmaapöytäkirjaan. Merkittävät poikkeamat raportoidaan myös kunnostuksen loppuraportissa.
Alla on esitetty pilaantuneen maaperän kunnostamiseen liittyvien poikkeuksellisten
tilanteisiin liittyviä yleisiä toimintaohjeita. Maanrakentamiseen liittyvien poikkeuksellisten tilanteiden hallinnasta ja niihin liittyvästä toiminnasta vastaa pääurakoitsija, joka
esittää toimintatavat työturvallisuusasiakirjoissaan.
Poikkeavat haitta-aineet ja haitta-ainepitoisuudet maaperässä
Mikäli kunnostettavalla alueella havaitaan tai epäillään työn suorittamisen yhteydessä
esiintyvän muita kuin tässä suunnitelmassa esitettyjä haitta-aineita, pyritään niiden
laatu ja pitoisuus varmistamaan kenttä- tai laboratorioanalytiikalla. Haitta-aineelle määritetään joko viitearvoihin perustuva tai riskiperustainen kunnostustavoite. Mikäli odottamattomia haitta-aineita sisältävää maa-ainesta poistetaan, maa-ainekset välivarastoidaan kaivualueelle tai välivarastokentälle odottamaan käsittelyä tai maa-ainekset toimitetaan käsiteltäviksi laitoksille, joilla on kyseisten massojen käsittelylupa.
Poikkeavat pitoisuudet sekä uusi haitta-aine huomioidaan myös työsuojelun toimenpiteissä ja suojautumisessa.
Tunnistamattomat jätejakeet
Jos kunnostuksen yhteydessä maaperästä löytyy merkittäviä määriä tunnistamatonta
jätejaetta, aineksen kaivu keskeytetään. Aineksesta otetaan näytteet jätteen koostumuksen määrittämistä varten. Tarvittaessa tehdään laboratorioanalyysit ja jätteet välivarastoidaan asianmukaisesti. Jätteen laadun selvittyä jäte toimitetaan asiamukaiseen
vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.
Haju
Mikäli kunnostettavalla alueella tai sen ympäristössä todetaan poikkeavaa tai voimakasta hajua, työt kunnostettavalla alueella keskeytetään ja tarvittavan suojautumisen jälkeen hajun lähde selvitetään. Hajunlähde peitetään tarvittaessa väliaikaisesti
maakerroksella. Mikäli haju on poikkeuksellisen voimakasta, ryhdytään hajun rajoittamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin, jotka voivat olla esimerkiksi avoinna olevan kaivannon osan pienentäminen.
Kemikaali- ja öljyvahinko
Kaikessa kemikaalien ja polttonesteiden käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Sekä kohteen ulkopuolella että kohteessa pilaantunutta maa-ainesta kuljettavan
ajoneuvon, kaivinkoneen tai muun ajoneuvon onnettomuuden tai teknisen vian johdosta voi esim. polttonesteitä tai jätettä joutua maaperään. Jäte ja/tai pilaantunut maaaines poistetaan välittömästi ja toimitetaan asianmukaiset luvat omaavaan vastaan-
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ottopaikkaan. Tarvittaessa maaperän tila tarkistetaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet haitta-aineiden leviämisen estämiseksi.
Poikkeukselliset sääolosuhteet
Erittäin voimakkaan sateen yhteydessä työt keskeytetään sateen ajaksi. Sateen jälkeen tarkastetaan ovatko kaivualueen maaperän haitta-ainepitoisuudet levinneet sadeveden mukana ja maaperä puhdistetaan siltä osin, kuin mahdollista haitta-aineiden
leviämistä on tapahtunut. Kasalle kaivetut maa-ainekset peitetään, mikäli niitä joudutaan varastoimaan pitempiaikaisesti.
TYÖSUOJELU
Urakoitsijan työmaasta vastaava työnjohtaja vastaa kohteen työsuojelusta ympäristöteknisen valvojan avustuksella. Urakoitsija laatu kohteesta työmaasuunnitelman. Kohteelle laaditaan rakennuttajan turvallisuusasiakirja ja kohteeseen nimetään turvallisuuskoordinaattori. Urakoitsija suorittaa alueella viikkotarkastuksia, sekä vastaa, että
työmaalla liikkuvilla on veronumerolliset, kuvalliset henkilökortit sekä työturvallisuuskortit. Urakoitsija perehdyttää työmaalla työskentelevät työmaan käytäntöihin ja
työmaata koskeviin työturvallisuusasioihin. Työturvallisuusasiat käydään läpi yhteistyössä pilaantuneen maan kunnostuksesta vastaavan ympäristöasiantuntijan kanssa.
Kaikki läheltä piti- tilanteet ja/tai vahingot raportoidaan työmaasta vastaavalle johdolle
sekä omalle johdolle.
Kohteen maaperässä on öljyhiilivetyjä, jotka voivat kaivuvaiheessa vapautua hengitysilmaan. Öljyhiilivedyille altistumisen oireina voi esiintyä mm. päänsärkyä ja huonovointisuutta. Jos kaivantojen alueella havaitaan merkittävää polttoaineenhajua, väItetään kaivantoihin menemistä ja annetaan kaivannot tuulettua. Ilman hiilivetypitoisuuksia
seurataan tarpeen mukaan PID-mittarilla. Hengitysteitse öljyhiilivedyille altistuminen
estetään käyttämällä tarvittaessa vähintään A2 suodattimella varustettua hengityssuojainta. Kunnostuksen aikana ympäristötekninen valvoja antaa tarpeen mukaan ohjeita
suojautumisesta.
Kunnostettavalla alueella ruokailu, juominen ja tupakointi on kielletty, millä estetään
haitta-aineiden kulkeutuminen suuhun käsien mukana. Työmaalla järjestetään ennen
kunnostustyön aloittamista aloituskokous, jossa tarpeen mukaan käydään läpi kohteen
työsuojelulliset asiat. Urakoitsijan toimesta työmaalle järjestetään tarvittaessa lämmitetyt sosiaalitilat vaatteiden vaihtoa ja säilytystä sekä sähköllä varustetut tilat valvojan kenttämittauksia varten. Työmaalle järjestetään käsienpesumahdollisuus tai vähintään puhdasta vettä (esim. pullossa) käsienpesua varten.
Työntekijöiden on käytettävä henkilökohtaisina suojavarusteina kypärää, suojalaseja,
turvakenkiä, pitkälahkeisia housuja ja pitkähihaisia paitoja sekä näkyvää turvaliiviä,
takkia tai vastaavaa. Ulkopuolisten pääsy kunnostusalueelle estetään kunnostuksen
aikana aidoin. Maan pölyämisherkkyyttä seurataan ja tarvittaessa maata kostutetaan.
Maan kulkeutuminen kuljetus- ja kaivukaluston mukana kunnostusalueen ulkopuolelle
estetään käyttämällä puhtaita kulkureittejä ja tarvittaessa puhdistamalla kulkuväylät,
autojen renkaat ja kaivinkoneen telat. Kaivannon seinämät luiskataan työn aikana
turvalliseen kaltevuuteen. Urakoitsija vastaa kohteen alueella kulkevien putkien, kaaLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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peleiden, johtojen yms. selvittämisestä ja tarpeen mukaan niiden merkkaamisesta
maastoon ennen työn alkua.
Jälkiseuranta
Kohteeseen asennetuista pohja- ja orsivesiputkista (9 kpl) otetaan vesinäytteitä vuonna
2018 pohjavesitutkimusraportissa ehdotetun mukaisesti. Vuoden 2018 näytteenottojen
jälkeen tulokset raportoidaan ja pohjaveden jatkotarkkailun tarve arvioidaan saatujen
vesinäytetulosten perusteella.
RAPORTOINTI
Kirjanpito
Urakoitsija pitää työmaan kulusta päivittäin omaa työmaapäiväkirjaa, jonka ympäristötekninen valvoja, tai tilaaja, kuittaa allekirjoituksellaan.
Ympäristötekninen valvoja pitää kunnostuksesta päiväkirjaa, johon merkitään vähintään seuraavat asiat:
 tiedot alueelta poistetuista pilaantuneista maista sekä öljyisistä vesistä (määrä,
alkuperä, pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta),
 tiedot otetuista näytteistä (näytetiedot, ajankohta, kenttämittaustulokset),
 näytepisteiden paikkojen sijainnit,
 maaperään mahdollisesti jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet ja sijainnit sekä
 erityishavainnot ja poikkeamat suunnitelmista.
Loppuraportti
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä laaditaan kunnostuksen toimenpideraportti kunnostuksen päätyttyä.
Toimenpideraportissa esitetään vähintään seuraavat asiat:
 kunnostuksen aikainen näytteenotto ja näytteiden analysointi,
 kaivutyön toteutus,
 kunnostustyön seuranta ja tiedot poistetuista pilaantuneista maa-aineksista ja
öljyisistä vesistä,
 jäännöspitoisuustiedot,
 mikäli maaperään todetaan jäävän ennakkotutkimuksissa todettuja korkeampia
haitta-ainepitoisuuksia, arvioidaan tarvittaessa niiden aiheuttamaa ympäristö- ja
terveysriskiä ja mahdollisten riskinhallintatoimenpiteiden tarvetta,
 piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista,
 tarvittaessa kopiot siirtoasiakirjoista sekä
 mahdolliset jatkotoimenpiteet.
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ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Lapin ELY-keskuksen luontoympäristöyksikön lausunto
Vaikutukset Naturavesistön kannalta
Kohde sijaitsee Tornionjoen Marjosaarenputaan rannalla. Tornionjoen - Muoniojoen vesistö (FI1301912) kuuluu Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin mukaisena erityisten suojelutoimien alueena (SAC-alue). Alueen suojeluperusteena ovat luontotyyppi
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit ja luontodirektiivin liitteen II lajeista saukko.
Natura-alueen pinta-ala on 32 000 ha. Luonnonsuojelulain 64 a §:n mukaan Natura
2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa
merkittävästi heikentää.
Tutkimusten mukaan pohjavesivirtaukset kohteelta suuntautuvat kohti Tornionjokea.
Kohteen ja Marjosaarenputaan välisellä alueella on havaittu pohja- ja orsivedessä
korkeita pitoisuuksia öljy- ja bensiinihiilivetyjä. ELY-keskus katsoo, että puhdistamalla
kohde tasoon VNa (214/2007) ylemmät ohjearvot, on mahdollista varmistua siitä, että
pilaantuma ei merkittävästi heikennä Tornionjoen - Muonionjoen vesistön suojeluperusteita, eikä luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamaa arviointia ole tarpeen tehdä.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen. Kunnostuskohteeseen esitettyjä tavoitepitoisuuksia ei voida hyväksyä esitetyllä tavalla. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistön RN:o 976-871-1-4 alueelta (toimenpidealue, liite 2) on poistettava
pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) ylemmät ohje-arvot haitta-aineiden osalta:
 bensiinijakeet (C5-C10) 500 mg/kg,
 keskitisleet (>C10-C21) 1 000 mg/kg,
 raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 2 000 mg/kg,
 bentseeni 1 mg/kg,
 tolueeni 25 mg/kg,
 etyylibentseeni 50 mg/kg,
 ksyleenit 50 mg/kg ja
 MTBE - TAME summapitoisuus 50 mg/kg.
Kaivumaita, joiden pitoisuudet jäävät alle ylempien ohjearvotasojen, voidaan hyödyntää kaivantojen täytöissä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Käytöstä poistetut polttonestesäiliöt ja niihin liittyvät laitteistot ja rakenteet tulee
poistaa. Lisäksi mahdolliset maahan haudatut jätteet tulee poistaa. Jätteet on
lajiteltava ja toimitettava ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan.
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Pohja- ja orsiveden kunnostustarve tulee selvittää ja tarvittaessa kunnostaa.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saatettava loppuun päätöksen voimassaoloaikana. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan esityksestä loppuun saatetuksi.
2.

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

3.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon ja käsittelyyn.
Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden
sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden 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 kuljetuksen aikana.
Pilaantuneen maan haltijan velvollisuus on laatia jätelain (646/2011) 121 §:n
mukainen siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaantuneita maita siirrettäessä se on
kuljetusten mukana. Jätteeksi luokiteltua pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille.

4.

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

5.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä
tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla, josta on sovittava erikseen Lapin ELYkeskuksen kanssa. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, veden viemäröintiin on pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja
noudatettava 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 jätteen käsittely.

6.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 11 täsmennetyllä tavalla
ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä
pitoisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan.
Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoihin, maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettävä kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristöja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.
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Määräys melun torjunnasta
7.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa kello 07:00–22:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 55
dB (A) eikä kello 22:00–07:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa
50 dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on aihetta epäillä toiminnasta syntyvän
meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvollinen ryhtymään haitan johdosta
tarvittaviin mittauksiin ja selvityksiin sekä melun vähentämistoimiin.

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
8.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys
pilaantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY-keskukselle ja Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tulee
laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot, työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää kunnostustyön aikana.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
9.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on
tapauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja raportoinnista
10.

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

11.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
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 Lapin ELYkeskukselle ja Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu
mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

12.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä kunnostuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnanharjoittajan esitettävä selvitys kunnostettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

13.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Ylitornion
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
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 yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
 toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotulla kartalla,
 näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
 selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsittelystä ja sijoituspaikasta
 tarvittaessa määräyksessä 6 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 12 mainittu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
 työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot.
Päätöksen perustelut
Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kohde tulee kunnostaa VNa 214/2007
mukaiselle ylemmälle ohjearvotasolle, eikä ilmoituksessa esitettyjä tavoitepitoisuuksia
voida hyväksyä tässä kohteessa. Esitettyjä riskinhallintatoimenpiteitä ei voida pitää
kokonaisuudessaan riittävinä. Lisäksi esitetyssä PIMA-ilmoituksessa ei ole tarkasteltu
pilaantuman vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin.
Määräyksissä edellytettävillä kunnostustoimilla parannetaan ympäristön nykyistä tilaa
ja siten vähennetään maaperän pilaantumisesta aiheutuvat riskit hyväksyttävälle
tasolle. Poistamalla maaperästä haitallisia aineita pystytään varmistumaan, ettei niistä
voi tulevaisuudessa aiheutua pitkälläkään aikavälillä haittaa tai vaaraa terveydelle eikä
ympäristölle.
YSL:n 17 §:n pohjaveden pilaamiskiellon mukaan haitta-ainetta ei saa päästää siten,
että toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laatu muuttuu kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää. Tässä tapauksessa ei voida poissulkea, että näin
ei kävisi pitkän ajan kuluessa, jos haitta-ainetta ei poisteta virtaussuunnassa yläpuoliselta kiinteistöltä. Pahimmillaan haitta-aineet voivat läpäistä myös maaperään
sijoitetut vesijohdot.
Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimenpidealueen kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) ylemmät ohjearvot haitta-ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut
kunnostustasoa määrittäessään huomioon alueen käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa
noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä
toiminnasta ennakolta arvioiden aiheudu ympäristön muuta pilaantumista tai sen
vaaraa. 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).
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
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Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisäpilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikeanlaisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (määräykset 3-4).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävät
jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneissa laitoksissa (määräys 5).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemisestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyksessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoittamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi (määräys 7).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 8).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 9).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun valvontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnostuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan,
että kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin
kenttämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi
kaivantojen 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
sekä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 10-13).
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Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa 31.12.2021 asti. Maaperän puhdistamista koskeva asia on
saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saada puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi sekä Ylitornion kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Alkkulanraitti
55, Ylitornio. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi > Asiointi,
luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > 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 §, 94 § ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 § ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018
(1066/2017).
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 210 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018 (1066/2017) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän
päätöksen käsittelyyn käytettiin 22 tuntia eli maksu on yhteensä 1 210 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944)
LASKUN LÄHETTÄMINEN
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää myöhemmin tätä päätöstä
koskevan laskun.
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PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
HYVÄKSYNTÄ
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt insinööri Anna-Kaisa
Puhakka ja ratkaissut ylitarkastaja Vesa-Matti Määttä.
LIITTEET Liite 1. Sijaintikartta
Liite 2. Toimenpidealue, tutkimuspisteiden sijaintikartta
Liite 3. Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
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Liite 1.
Sijaintikartta
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Liite 2.
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Liite 3.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Lapin ELY-keskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan
hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 3.12.2018.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta,
jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot
muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101
Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina
tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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