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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
AA Sakatti Mining Oy
Tuohiaavantie 2
99600 SODANKYLÄ
Yhteyshenkilöt:
Jukka Jokela, jukka.jokela@angloamerican.com
Niko Lahdenperä, niko.lahdenpera@pbm.fi
Y-tunnus 2436768-3
PUHDISTETTAVAT ALUEET JA NIIDEN SIJAINNIT
Kunnostettavat alueet sijaitsevat Sodankylän kunnassa sijaitsevalla Viiankiaavalla,
osoitteessa Viiankiaavantie. Ilmoituksen mukaiset alueet sijaitsevat kiinteistöillä RN:ot
758-891-1-12, 758-403-1-50, 758-403-2-21, 758-403-2-28, 758-409-3-14 ja 758-8742-0. Kohteiden sijainnit 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 10.8.2018 ja sitä on täydennetty 16.8.2018 Natura-arvioinnilla,
3.9.2018 kiinteistökartalla sekä 18.9.2018 päivitetyllä massaluettelo.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA LÄHIYMPÄRISTÖ
Alueella on voimassa Pohjois-Lapin maakuntakaava (lainvoimainen 28.1.2008). Kohdealue on maakuntakaavassa osoitettu luonnonsuojelualueeksi (SL). Sen lähialueet on
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osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), joista osa kuuluu maaseudun
kehittämisen kohdealueisiin (mk). Lisäksi osa alueista sijoittuu oikeusvaikutteiselle
Kelujärvi-Rajala yleiskaava-alueelle. Osa Kitisen rantaan sijoittuvista alueista on
merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolle rakentaminen on kielletty (Airix
Oy 2012).
Alue sijoittuu pääosin Viiankiaavan Natura-alueelle (Viiankiaapa, FI1301706). Viiankiaapa on sisällytetty Natura 2000-verkostoon sekä lintudirektiivin mukaisena linnustonsuojelualueena (SPA) että luontodirektiivin mukaisena yhteisön tärkeänä pitämänä
alueena (SCI). Viiankiaapa kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan ja sen reunaalueilla on myös yksityisiä suojelualueita. Alueen läheisyydessä on kaksi yksityisten
suojelualuetta: Uusitalon suojelualue (YSA200649) ja Viiankiaavan luonnonsuojelualue
(YSA200153).
Alueella on kaksi III-luokan pohjavesialuetta, Pahalaaksonmaa (12758186) ja Kersilönkangas (12758187. Lapin ELY-keskus on tehnyt alueilla maaperäkairauksia pohjavesialueiden luokituksien selvittämiseksi. Lisäksi GTK on tehnyt alueella maatutkaluotauksia Lapin POSKI vaihe 2 -hankkeen yhteydessä. Luokittelu valmistuu vuonna 2019.
ILMOITETTU TOIMINTA
AA Sakatti Mining Oy:llä on vanhan kaivoslain mukaisia valtausalueita sekä uuden
kaivoslain mukainen malminetsintälupa Sodankylässä sijaitsevalle Viiankiaavan Natura
2000-alueelle ja sen ympäristöön.
Viiankiaavan alueen kallio- ja maaperää on tutkittu kaivosyhtiön toimesta vuodesta
2004 alkaen. Kaivosyhtiön tutkimustoiminta on käsittänyt geofysikaalisia maastomittauksia, pohjamoreenin näytteenottoa ja timanttikairauksia. Keskeisellä tutkimusalueella Viiankiaavan länsiosissa ovat kaivosyhtiön Sakatti 1-5 -valtaukset, jotka ovat
olleet voimassa 17.8.2004-17.8.2012, samaan alueeseen kohdistuva Sakatti 1-5
-malminetsintälupa 29.7.2016 alkaen (ML2012:0036; voimassa 29.7.2016-29.7.2019)
sekä Ympäristöministeriön lupa malminetsintään Viiankiaavan soidensuojelualueella
(YM4/5721/2012).
AA Sakatti Mining Oy on teettänyt Oy KATI Ab:llä malminetsintään liittyen kallioperäkairauksia Viiankiaavan Natura-alueella ja sen läheisyydessä talvella 2017-2018.
Natura-alueella kairauksia toteutettiin yhteensä 32 kappaletta ja Natura-alueen ulkopuolella 8 kappaletta. Kairaukset on toteutettu yhteensä 24 kairausalueella, joista 18
sijaitsi Natura-alueella. Kairauspaikkojen jälkitarkastuksen yhteydessä kaivosyhtiö on
havainnut merkkejä pienialaisista polttoaine- ja/tai öljyvuodoista.
AA Sakatti Mining Oy:n toimeksiannosta ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (myöhemmin Lapin ELY-keskus) myöntämällä luvalla Pohjois-Suomen
Betoni- ja Maalaboratorio Oy (myöhemmin PBM Oy) ja Eurofins Ahma Oy ovat selvittäneet vuotojen laajuutta ja koostumusta sekä kohteiden kunnostustarvetta. Tutkimukset
tehtiin touko-kesäkuussa 2018. PBM Oy on laatinut tutkituista kohteista Kunnostuksen
yleissuunnitelman (1928, 9.8.2018) ja Eurofins Ahma Oy Viiankiaavan malminetsinnän
PIMA-kohteiden kunnostuksen Natura-arvioinnin (projektinro: 20095, 15.8.2018).
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Natura-arvioinnissa arvioidaan pilaantuneen maan kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia Viiankiaavan Natura-alueen luontotyypeille ja lajistolle.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Alue sijaitsee Geologisen tutkimuslaitoksen maaperäkarttojen mukaan hiekkamoreenin, soran ja saraturpeen raja-alueella. Lapiokaivuussa ja käsikairauksissa tehtyjen
havaintojen mukaan maan pintakerros on pääosin luonnollista turve- tai humuskerrosta. Pintakerroksen alla on luonnollinen moreenikerros.
Tutkituista kairapisteistä 6 kpl sijaitsee Pahalaaksonmaan III-luokan pohjavesialueella
(12758186, muu pohjavesialue). Lisäksi 1 pohjavesiputki sekä tutkimuskohteet Päälanssi ja Pelto sijaitsevat Kersilönkankaan III-luokan pohjavesialueella (12758187, muu
pohjavesialue).
Viiankiaavan länsiosissa pintavedet virtaavat kohti Kitistä. Viiankiaapa on topografialtaan tasainen ja pintavesien virtaus on erittäin hidasta ja monimuotoista turvekerrosten läpi. Kohteet, joihin kunnostustoimia suunnitellaan sijaitsevat suurimmaksi
osaksi suoalueella, jota hallitsee suon hydrologia. Kitisen ja suoalueen välissä on soraja hiekkamuodostuma, joka on selkeästi suoaluetta korkeammalla. Alueen lammet
eivät ole yhteydessä toisiinsa ja vedenvirtaus alueelta tapahtuu suoveden, pohjaveden
ja pintavesien vuorovaikutuksen kautta kohti kahta vedenpurkautumiskohtaa ja niistä
edelleen Kitiseen. Tutkimuskohde Pelto sijaitsee noin 30 metrin etäisyydellä Kitisestä.
TUTKIMUKSET
Tehdyt tutkimukset
Tutkimukset tehtiin touko-kesäkuussa 2018. Tutkimusten esivalmistelut aloitettiin viikolla 20 ja varsinaisia tutkimuksia tehtiin alueella viikoilla 21 - 23. Tutkittavat kohteet sijoitettiin tehtyjen kallioperäkairausten alueille. Näytteenotto tehtiin maastossa havaituista
pilaantuneiksi epäillyistä kohdista. Tutkimuksia tehtiin alkuvaiheessa lapiokaivuuna,
minkä jälkeen tarkentavia tutkimuksia tehtiin käsikairakalustolla ottamalla häiriintyneitä
maanäytteitä.
Näytteenotto- ja analysointi
Näytteenotto suoritettiin alkuvaiheessa kartoittamalla alue ja ottamalla sen jälkeen
lapiolla kokoomanäytteitä alueella havaituista mahdollisista öljyvuotokohdista. Havaintojen perusteella puhtaissa kohteissa otettiin lapiolla noin 30 osanäytteestä koostuva
kokoomanäyte noin 200-250 m2 alueelta.
Kenttätutkimukset suoritettiin ensin aistinvaraisesti. Kaikki maanäytteet analysoitiin
PID-kenttälaitteella, joka sopii haihtuvien hiilivetyjen mittaamiseen. Aistinvaraisten
havaintojen ja PID-mittausten perusteella mahdollisesti öljyhiilivetyjä sisältävät näytteet
tutkittiin PetroFlag-kenttälaitteella.
Tarkentavat tutkimukset alueelle suoritettiin käsikairakalustolla, jolla haluttiin selvittää
öljyhiilivetyjen kulkeutumisen syvyys ja rajata suurimpien havaittujen polttoaine- tai
öljyvuotojen pinta-alaa.
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Osa PetroFlag-laitteilla tutkituista näytteistä toimitettiin laboratorioon analysoitaviksi.
Kaikki laboratorioon toimitetut maanäytteet laitettiin Rilsan-näytepusseihin, jotka soveltuvat öljyhiilivetyjä sisältävien maanäytteiden säilytykseen. Maanäytteet analysoitiin
Eurofins Ahma Oy:n laboratoriossa Rovaniemellä. Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio. Öljyhiilivetyanalyysit tehtiin GC/MS ja HSGC/MS menetelmillä.
Laadunvalvonta
Tutkimuksen suurimmat epävarmuustekijät johtuvat näytteenotosta, sillä laboratorion
stabiileja olosuhteita ei ole mahdollista tuoda kenttäolosuhteisiin. Näytteenotossa noudatettiin Suomen ympäristökeskuksen (myöhemmin SYKE) oppaissa esitettyjä hyviä
käytäntöjä. Näytteenotto tehtiin kokeneen sertifioidun ympäristönäytteenottajan tai
hänen ohjauksessaan työskentelevän henkilön toimesta.
PetroFlag-testi ei pysty luotettavasti erottamaan öljyhiilivetyjä ja eloperäisessä maaaineksessa olevia luonnollisia hiilivetyjä toisistaan. Öljyhiilivedyt ja luonnolliset hiilivedyt
voidaan erottaa toisistaan laboratorioanalyyseillä analysoimalla hehkutushäviö runsaasti orgaanista ainesta sisältävistä näytteistä. PetroFlag-testi mittaa öljyhiilivetyjen
pitoisuuksia kosteassa näytteessä. Öljyhiilivetyjen >C10-C40 analyysissä näytteet suodatetaan fluorisil-kolonnissa, mikä poistaa luonnolliset polaariset hiilivedyt. >C10-C35
analyysissä, jossa fraktioidaan alifaattiset ja aromaattiset öljyhiilivedyt, näyte suodatetaan silikaattikolonnissa, mikä poistaa osan polaarisista hiilivedyistä. Suurin osa tutkimuksessa ja mahdollisen kunnostuksen aikaisista näytteistä tulee tämän vuoksi analysoida laboratoriossa.
Laboratorion määritysrajat
Kunnostuksen yleissuunnitelmassa on kairauspaikkojen kohdalla puhuttu laboratorion
määritysrajoista eli toisin sanoen tarkkuuksista, joilla pitoisuus voidaan ilmaista. Alla on
esitetty laboratorion käyttämät määritysrajat, joihin tekstissä viitataan.
Laboratorion maanäytteiden määritysrajat:
 öljyhiilivedyt C5-C40 <50 mg/kg,
 öljyhiilivetyjen alifaattiset ja aromaattiset fraktiot <10 mg/kg,
 bentseeni <0,020 mg/kg,
 tolueeni <0,10 mg/kg,
 etyylibentseeni <0,10 mg/kg,
 ksyleenit <0,10 mg/kg,
 TEX-yhdisteet <0,10 mg/kg,
 MTBE <0,050 mg/kg ja
 TAME <0,050 mg/kg.
Laboratorion vesinäytteiden määritysrajat:
 öljyhiilivedyt <50 μg/l,
 bentseeni <0,15 μg/l,
 tolueeni <1,0 μg/l,
 etyylibentseeni <0,30 μg/l,
 ksyleenit <1,0 μg/l,
 MTBE <1,0 μg/l ja
 TAME <1,0 μg/l.
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Kairauspaikat
Alustus
Kunnostuksen yleissuunnitelmassa on kuvattu yksittäin tutkitut kairauspaikat, jotka on
käyty kartoittamassa maastossa niin tilaajan puolesta kuin PBM Oy:n toimesta toukokesäkuussa 2018. Jokaisesta kairauspaikasta on esitetty yleiskuvaus alueesta ja
maastosta tehdyistä havainnoista valokuvineen, jonka jälkeen on kuvattu tehdyt kenttätutkimukset tuloksineen.
Taulukko 1. Kairauspaikkojen lähtötiedot.
Sijainti
luonnonsuojelualueella

Sijainti
pohjavesialueella

Havaittu
vuotoja

Luontotyyppi

Etäisyys
vesistöön (m)

F5

KYLLÄ

EI

EI

Kuiva kangas

40

F10

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Kuiva kangas

60

F12

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Suo

8

F13

KYLLÄ

EI

EI

Kuiva kangas

20

F17

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Kuiva kangas

20

F19

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Kuiva kangas

15

F21

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Suo

40

F23

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Kuiva kangas

40

F25

KYLLÄ

EI

EI

Kuiva kangasmetsä

10

F27

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Kuiva kangasmetsä

40

F29

KYLLÄ

EI

EI

Kuiva kangasmetsä

25

F30

KYLLÄ

EI

EI

Kuiva kangasmetsä

50

F31

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Kuiva kangasmetsä

50

F36

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Kuiva kangasmetsä

60

F38

KYLLÄ

EI

EI

Kuiva kangasmetsä

150

F41

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Kuiva kangasmetsä

200

F48

KYLLÄ

EI

EI

Kuiva kangasmetsä

250

F127

EI

KYLLÄ (Pahalaaksomaa)

EI

Kuiva kangasmetsä

500

F130

EI

KYLLÄ (Pahalaaksomaa)

KYLLÄ

Kuiva kangasmetsä

240

NE1

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Kuiva kangasmetsä

400

Pelto

EI

KYLLÄ (Kersilönkangas)

KYLLÄ

Pelto

30

Päälanssi

EI

KYLLÄ (Kersilönkangas)

KYLLÄ

Parkkialue

500

Rantalanssi

EI

EI

KYLLÄ

Kuiva kangasmetsä

140

Reitti

EI

EI

KYLLÄ

Kuiva kangasmetsä

100

SW1

EI

KYLLÄ (Pahalaaksomaa)

KYLLÄ

Kuiva kangasmetsä

900

SW2

EI

KYLLÄ (Pahalaaksomaa)

KYLLÄ

Kuiva kangasmetsä

900

SW3

EI

KYLLÄ (Pahalaaksomaa)

EI

Kuiva kangasmetsä

900

SW5

EI

KYLLÄ (Pahalaaksomaa)

EI

Kuiva kangasmetsä

900

Kairauspaikka

Kohteet tutkittiin yleisesti kiertämällä kairausalue noin 20-30 metrin säteellä kairauspaikasta ja tekemällä maastossa silmämääräiset- sekä hajuhavainnot. Tämän katselmuksen perusteella tehtiin PID-mittauksia maaperästä varmistamaan, että maaperässä
ei ole viitteitä öljyhiilivedyistä. Osaan kohteista tehtiin myös myöhemmissä tutkimuksissa tarkentavia lisätutkimuksia käsikairaamalla, joiden ensisijainen tarkoitus oli selvittää havaitun vuodon syvyyttä ja mahdollisuuksien mukaan myös rajaamaan havaitLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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tua vuotopaikkaa. Käsikairauksissa näytteitä on otettu 0,2…0,4 metrin välein ja kaikki
näytteet on analysoitu PID-mittarilla. Tehtyjen havaintojen perusteella syvyyttä on varmistettu PetroFlag-kenttätesteillä ja laboratoriotuloksilla. Lisäksi on pyritty rajaamaan
havaitun vuotopaikan laajuutta. Tämän jälkeen kairauspaikoille on esitetty riskinarvioperusteiset kunnostustavoitteet sekä esitetään alustavat ratkaisut tehtäville jatkotoimenpiteille. Kairauspaikoista tehtyjen tutkimusten tulosten yhteenveto on esitetty taulukossa 2 ja tarkemmin havaintoja ja jatkotoimenpiteitä on käsitelty kappaleen kunnostuksen toteutus taulukossa 4 (kunnostukseen esitetyt kohteet ja niiden kunnostustaso).
Riskinarvio on esitetty kappaleessa kunnostuksen tarve ja tavoitteet.
Alueelta on otettu kaksitoista (12) vesinäytettä. Pintavesinäytteitä näistä on neljä (4) ja
ne sijaitsevat suurimpien havaittujen vuotopaikkojen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi näytteitä on otettu kahdeksasta (8) pohjavesiputkesta. Yhteenveto pohjavesiputkista
ja pintavesistä otetuista näytteistä on esitetty taulukossa 3.
Tutkimustulokset
Taulukko 2. Kairauspaikoista tehtyjen tutkimusten tulosten yhteenveto.
Kairauspaikka

Arvio,
pilaantuneen

Havaitut
epäillyt
öljyvuodot

Suurin
havaittu
pitoisuus,
kenttähavainnot
PetroFlag

Arvio,
vuodon
syvyysrajaus

Suurin
havaittu
pitoisuus,
laboratorio
THC
>C10-C40

Vesinäytteen
pitoisuus
THC
>C10-C40

alueen
laajuus

kpl

mg/kg

m

mg/kg

μg/l

m2

m3ktr

t

maa-aineksen
määrä

Kunnostustarve /
Kunnostusmenetelmä

Sijainti luonnonsuojelualueella:
F5

-

-

-

<50

<50

-

-

-

F10

4

3 370

2,4

630

-

2

7

11,2

F12

1

-

-

4 200

-

<2

1

2

F13

-

-

-

<50

<50

-

-

-

F17

3

>2 200

2,4

6 200

<50

6

8

13

F19

1

372

0,7

3 600

<50

11

8

13

F21

1

-

0,2

410

1 000

<0,5

-

0,1

F23

2

4 308

1

4 200

<50

14

24

38

F25

-

962

0,2

<50

-

-

-

-

F27

1

1 709

0,2

200

-

9

-

1,8

F29

-

-

-

<50

-

-

-

-

F30

-

-

-

<50

-

-

-

-

F31

3

625

0,3

700

-

3 pistem.

0,1

0,2

F36

4

1 982

1,5

8 700

-

24

20

32

F38

-

-

-

<50

-

-

-

-

F41

2

1 413

0,3

1 000

-

2

1

1,6

F48

-

-

-

<50

-

-

-

-

NE1

1

659

0,2

2 400

-
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0,1

0,2

YHTEENSÄ

69,2

113,1

Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Kunnostus
lapiokaivuu
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Kunnostus
lapiokaivuu
Kunnostus
lapiokaivuu
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Kunnostus
konekaivuu
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Kunnostus
lapiokaivuu
Kunnostus
lapiokaivuu
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
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Sijainti pohjavesialueella:
F127

-

-

-

<50

-

-

-

-

F130

5

>2 200

0,6

9 300

-

15

11

18

Pelto

6

278

0,7

<50

-

6 pistem.

3

5

37

59

Päälanssi

useita

2 360

1

5 300

-

42 ja
2 pistem.

SW1

2

727

0,3

<50

-

4,2

1

1,6

SW2

1

-

0,3

2 500

-

0,2

0,5

0,8

SW3

-

-

-

<50

-

-

-

-

SW5

-

-

-

<50

-

-

-

-

YHTEENSÄ

52,5

84,4

Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Kunnostus
konekaivuu
Kunnostus
lapiokaivuu
Kunnostus
koneellisesti
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Kunnostus
lapiokaivuu
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille
Ei tarvetta jatkotoimenpiteille

Muut kohteet:
Rantalanssi

1

5 044

0,6

3 700

-

1,4

1

2

Kunnostus
koneellisesti

Reitti

1

>2 200

0,2

2 400

-

12

2

3

Kunnostus
koneellisesti

3
124,7

5
202,5

YHTEENSÄ
KAIKKI KOHTEET YHTEENSÄ

Taulukko 3. Yhteenveto pohjavesiputkista ja pintavesistä otetuista näytteistä.
Näytepaikka

Näytepaikan
tyyppi

Sijainti
luonnonsuojelualueella

Sijainti
pohjavesialueella

Pitoisuus
>C10-C40
μg/l

Vedessä
havaintoja
öljyhiilivedyistä
(aistihavainto)

GA200

Pohjavesiputki

EI

KYLLÄ

<50

EI

GA201

Pohjavesiputki

KYLLÄ

EI

<50

EI

GA202

Pohjavesiputki

KYLLÄ

EI

<50

EI

GA203

Pohjavesiputki

KYLLÄ

EI

<50

EI

GA300

Pohjavesiputki

KYLLÄ

EI

<50

EI

GA400

Pohjavesiputki

KYLLÄ

EI

<50

EI

F5

Pohjavesiputki

KYLLÄ

EI

<50

EI

F13

Pohjavesiputki

KYLLÄ

EI

<50

EI

F17

Oja

KYLLÄ

EI

<50

EI

F19

Lampi

KYLLÄ

EI

<50

EI

F21

Pieni lammikko

KYLLÄ

EI

1 000

KYLLÄ

F23

Lampi

KYLLÄ

EI

<50

EI

Yhteenveto kohteista
Viiankiaavan alueelta tutkittiin yhteensä 28 kohdetta, joista 25 on kairauspaikkoja ja
kolme (3) muissa toiminnoissa käytettäviä alueita. Näistä kaksitoista (12) kohdetta
esitetään riskinarvion perusteella kunnostettavaksi ja lopuissa 16 kohteessa ei ole
tutkimusten tulosten ja riskinarvion perusteella tarvetta jatkotoimenpiteille.
Kunnostettavan maa-aineksen kokonaismääräksi arvioidaan tämän hetken tietojen
mukaan yhteensä noin 116 m3 eli noin 185 tonnia.
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KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET
Lähtökohdat
Haitta-aineiden pitoisuuksia on verrattu maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa käytettävän valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (myöhemmin PIMA
-asetus) viitearvoihin.
Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos
yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa
säädetyn kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi
kuin kynnysarvo. Öljyhiilivedyille ei ole määritetty taustapitoisuuksia, joten sitä ei
arvioinnissa voida huomioida.
Asetuksessa annetaan kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo.
Jätelaissa on annettu lisäksi vaarallisen jätteen raja-arvot haitallisille aineille, joita on
täsmennetty SYKE:n ohjeissa. Maaperän katsotaan olevan pilaantumatonta, kun sen
haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvon. Kun pitoisuudet ylittävät kynnysarvon,
mutta alittavat alemman ohjearvon, maaperä on pilaantumatonta, jossa on kohonneita
haitta-ainepitoisuuksia. Muilla kuin teollisuusalueilla (esim. asuinalueella) maaperää
pidetään lähtökohtaisesti pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen
pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-,
liikenne-, varasto- tai muulla vastaavalla alueella pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon.
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on kuitenkin aina perustuttava riskinarvioon ja viitearvojen on sovelluttava kohteessa käytettäviksi. Riskien
arvioinnin perusteella voidaan päätyä muihinkin haitta-aineiden pitoisuusvaatimuksiin
kuin PIMA-asetuksessa esitettyihin kynnys- tai ohjearvoihin.
Kunnostustavoitteet laaditaan niin, että kunnostuksen ohjaaminen kentällä saatavilla
työvälineillä on toteutettavissa.
Riskinarvioon valitut kriittiset haitta-aineet ja niiden ominaisuudet
Tutkitussa kohteessa epäillyistä ja havaituista PIMA-asetuksen mukaisista haitallisista
aineista kynnysarvot on annettu >C10-C40:n summalle (300 mg/kg), MTBE:n ja
TAME:n summalle (0,1 mg/kg), bentseenille (0,02 mg/kg) sekä tolueenin, etyylibentseenin ja ksyleenien summalle (1 mg/kg). Suoritettujen tutkimusten mukaan >C10-C40
summapitoisuus ylittää kynnysarvon, ja myös alemman sekä ylemmän ohjearvon
useissa maanäytteissä. Vaarallisen jätteen raja-arvo ei ylity yhdessäkään näytteessä.
MTBE:n, TAME:n ja BTEX-yhdisteiden havaitut pitoisuudet ylittävät niukasti kynnysarvon vain muutamassa maanäytteessä. Riskinarviossa kriittisiksi aineiksi valitaan öljyhiilivetyjakeet >C10-C40.
Raakaöljystä jalostetut polttoaineena käytetyt öljyhiilivetytuotteet (bensiini, diesel, polttoöljy, yms.) ovat vettä kevyempiä orgaanisia seoksia, jotka koostuvat sadoista molekyylikooltaan ja rakenteeltaan erilaisista hiilivedyistä. Öljyhiilivedyt ryhmitellään tyydyttyneisiin ja tyydyttymättömiin alifaattisiin hiilivetyihin sekä aromaattisiin hiilivetyihin.
Alifaattiset hiilivedyt voivat olla suoraketjuisia, haaroittuneita tai syklisiä ja aromaattisissa yhdisteissä on yksi tai useampia bentseenirenkaita. Yksittäisten öljyhiilivetyjen
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myrkyllisyys ja käyttäytyminen ympäristössä vaihtelevat. Maaperän alemmat ja ylemmät ohjearvot (VNa 241/2007 ns. PIMA-ohjearvot) öljyhiilivedyille on annettu hiililuvun
perusteella jaotellusti kolmelle jakeelle: bensiinijakeet tai kevyet öljyhiilivedyt (C5-C10),
keskitisleet (>C10-C21) ja raskaat öljyhiilivedyt (>C21-C40).
Maaperässä öljyn koostumus muuttuu ajan kuluessa lähinnä haihtumisen, liukenemisen ja biologisen hajoamisen seurauksena. Yleisesti öljyhiilivetyjen haihtuvuus ja
vesiliukoisuus vähentyvät ja hajoaminen hidastuu molekyylikoon kasvaessa, minkä
seurauksena raskaimpien hiilivetyjen suhteellinen osuus maaperän öljypitoisuudesta
kasvaa ajan kuluessa.
Molekyylikooltaan toisiaan vastaavista hiilivedyistä aromaattiset yhdisteet ovat puolestaan rakenteensa vuoksi alifaattisia yhdisteitä vesiliukoisempia, mutta heikommin
haihtuvia.
Öljyhiilivetyjen biologinen hajoaminen on nopeinta suoraketjuisilla alkaaneilla. Haaroittuneiden ja syklisten alifaattien hajoaminen on tavallisesti erittäin hidasta. Öljyhiilivedyt
voivat suurina pitoisuuksina ärsyttää ihoa ja hengityselimiä sekä aiheuttaa huonovointisuutta. Ne voivat vaikuttaa hermoston, maksan, veren ja munuaisten toimintaan.
Eri öljyhiilivetyjakeiden oletetaan vaikuttavan eliöissä pääosin samalla tavalla ja niiden
biosaatavuus maaperässä vaihtelee mm. molekyylikoon ja -rakenteen sekä vesiliukoisuuden mukaan. Yleinen käsitys on, että eliöille helpommin saatavilla olevat vesiliukoiset ja kevyet hiilivedyt ovat maaperässä haitallisempia kuin niukkaliukoiset, raskaat öljyhiilivedyt.
Viiankiaavan kohteessa maaperään on kulkeutunut havaintojen mukaan kevyttä dieselpolttoöljyä, pienmoottoribensiiniä, teräketjuöljyä ja voiteluöljyä. Natura-alueella ei ole
käytetty mineraaliöljypohjaista voiteluöljyä, vaan ainoastaan ns. biohajoavaa etanolipohjaista voiteluöljyä. Selvästi merkittävin pilaantuneisuuden aiheuttaja määrällisesti ja
laadullisesti on kevyt dieselpolttoöljy.
Käsitteellinen malli
Kohdetietojen ja haitta-aineiden ominaisuuksien perusteella on laadittu käsitteellinen
malli, jonka tarkoituksena on tunnistaa kohteen maaperässä ja pohjavedessä todettujen haitta-aineiden mahdollisesti merkitykselliset ympäristöön sekä haitta-aineiden
kulkeutumiseen liittyvät riskit.
Riskinarvioinnin lähtökohtana on arvioida haitta-aineiden aiheuttamat 1) terveysriskit,
2) ekologiset riskit ja 3) kulkeutumisriskit. Kohteessa ei ole asutusta ja käynti vähäistä,
joten ihmisten altistuminen haitallisille aineille on hyvin vähäistä. Öljyhiilivetyjen aiheuttamia ekologisia ja kulkeutumisriskejä voidaan pitää määräävinä, koska ne aiheuttavat
haittaa tyypillisesti pienemmissä pitoisuuksissa kuin terveysriskit. Viiankiaapa on luonnontilaista ympäristöä, joka on suurelta osin suojeltua ja osin luokiteltua pohjavesialuetta. Tässä kohteessa riskienarvioinnissa keskitytään näillä perusteilla ekologisiin ja
kulkeutumisriskeihin ja eräin paikoin terveysriskeihin. Malminetsinnän aiheuttamaa
kulumista luonnolle ei käsitellä riskinarviossa.
Viiakiaavan kohteessa maaperään on kulkeutunut öljyhiilivetyjä tahattomien vuotojen ja
tankkauksessa sattuneiden ylitäyttöjen aiheuttamina. Poltto- ja voiteluaineita on käsiLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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telty samoilla paikoilla koneiden ollessa pitkän aikaa paikallaan, joten pilaantuneisuus
esiintyy tunnetuilla hyvin rajatuilla alueilla. Kairaustoiminnassa ei ole tiettävästi tapahtunut onnettomuuden aiheuttamia päästöjä, vaan ne ovat tapahtuneet hitaasti. Päästölähteet ovat pistemäisiä, niitä on useita, ja ne sijoittuvat satojen metrien ja paikoin kilometrien etäisyydelle toisistaan, joten kohteita voidaan pitää erillisinä. Ympäristöön
päässeiden öljyhiilivetyjen määrät ovat kaikkiaan merkittävästi vähäisemmät kuin esimerkiksi teollisuuskohteissa.
Mallissa tunnistettiin seuraavat kulkeutumis- ja altistumisreitit, joista ekologiset riskit on
merkitty (e), kulkeutumisriskit (k) ja terveysriskit (t):

haitta-aineiden aiheuttamat vaikutukset luonnoneliöille (e),

haitta-aineiden kulkeutuminen pintamaasta sade- ja sulamisvesien mukana (k),

haitta-aineiden kulkeutuminen pohjamaahan ja sieltä pohjaveteen (k) ja

altistuminen haitta-aineille tahattoman maan nielemisen, pölyn hengittämisen tai
ihokosketuksen kautta (t).
Kunnostustarve ja -tavoite
Ekologiset riskit
Öljyhiilivetyjen alemmat ohjearvot on >C10-C40 lukuun ottamatta määritetty terveysriskien perusteella. Öljyhiilivetyjen >C10-C40 alemmat ja ylemmät ohjearvot on siirretty
aiemmin käytetyistä SAMASE-arvoista. Siten >C10-C40:lle asetettuja alempia ja ylempiä ohjearvoja ei voi sellaisenaan soveltaa Viiankiaavan kaltaisessa kohteessa.
Pilaantuneen maaperän aiheuttamia ekologisia riskejä on arvioitu Suomessa hyvin
vähän. SYKE:n ympäristöopas ”Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi” esittelee vaihtoehtoja ekologisiksi viitearvoiksi, joista olennaisimmat on aseteltu varovaisuuden perusteella järjestykseen alle:
 PNEC (Predicted No Effect Concentration, arvioitu pitoisuus, joka tietyllä todennäköisyydellä ei aiheuta vaikutuksia eli varovaisesti arvioiden haitaton pitoisuus
eliöissä),
 LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentration, pienin havaittavan
haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus eliöissä),
 NOEC (No Observed Effect Concentration, suurin pitoisuus, jossa ei havaita
vaikutusta eliöissä),
 HC5 (Hazardous Concentration, pitoisuus, joka on haitallinen 5 %:lle tutkituista
eliöistä),
 HC50 (Hazardous Concentration, pitoisuus, joka on haitallinen 50 %:lle tutkituista
eliöistä) ja
 L(E)C50 (Lethal / Effect Concentration, 50 % kuolleisuus tai muu todettu mittausvaste eliöissä).
Kaikki yllä listatut viitearvot määritetään eri luontotyypeille kokeellisesti. Niitä käytettäessä ne pitäisi määrittää Viiankiaavan kohteen eliönäytteillä ja mahdollisesti tarkemmin
erikseen Viiankiaavan eri luontotyypeille, kuten kuivalle kangasmetsälle, kostealle kangasmetsälle, suolle ja pellolle.
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Maanäytteistä tehtyjen fraktiointien alifaattisiin ja aromaattisiin hiilivetyihin tulosten
perusteella pilaantuneisuutta aiheuttavat aineet ovat lähes kokonaan alifaattisia >C835 öljyhiilivetyjä.
Ympäristöhallinnon ohjeessa 6/2014 esitetään alifaattisille ja aromaattisille määritetyt
öljyhiilivetyfraktioiden ekotoksikologiset viitearvot SVPeko (suurin vaikutukseton pitoisuus), joka vastaa HC5-arvoa; sekä SHPeko-arvo (suurin hyväksyttävä pitoisuus ekologisin perustein maaperässä, vastaa HC50-arvoa). SVPeko-arvojen alifaattisten hiilivetyjen EC6-EC35 summa on 11,84 mg/kg. SVPeko-arvot ovat hyvin pienet, alle alifaattisten
hiilivetyjen EC6-EC35 tavanomaisen laboratorioanalyysin määritysrajan, joka on summapitoisuudelle 25 mg/kg ja 10 mg/kg per fraktio. SHPeko-arvojen alifaattisten hiilivetyjen EC6-EC35 summa on 356 mg/kg. SHPeko-arvot ovat tavanomaisen laboratorioanalyysin määritysrajoja suuremmat.
Viitearvojen laskennassa käytetyt HC5- ja HC50-arvot (SVP ja SHPeko) on ensin johdettu
eliöistä mitattujen pitoisuuksien perusteella. Tämän jälkeen nämä on muunnettu tasapainojakautumisyhtälöillä pitoisuuksiksi huokosvedessä ja edelleen maaperässä käyttämällä fraktiokohtaisina lähtötietoina ympäristöhallinnon ohjeessa 6/2014 esitettyjä
arvoja ja maaperän orgaanisen hiilen pitoisuutena arvoa 5,8 %. Suuri orgaanisen hiilen
määrä sitoo adsorption kautta öljyhiilivetyjä, mikä vähentää niiden liukoisuutta huokosveteen ja siten rajoittaa öljyhiilivetyjen biosaatavuutta. Suuri orgaanisen aineksen
määrä myös vähentää kulkeutumisriskiä. Maanäytteestä analysoidun orgaanisen hiilen
tai sen korvikesuureen hehkutushäviön arvoa voidaan käyttää normalisoimaan ekotoksikologisia viitearvoja.
Maaperäekosysteemin osalta merkityksellisiä ekologisia vaikutuksia voidaan olettaa
aiheutuvan lähinnä silloin, kun aineita on haitallisina pitoisuuksina tarpeeksi laajalla
alueella maaperän biologisesti aktiivisessa kerroksessa. Ympäristöhallinnon ohjeen
6/2014 ”Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta” mukaan ekologisten riskien tarkennettua määrittämistä voidaan pitää tarpeellisena, kun arviointialue on esitettyä kriittistä pinta-alaa suurempi, ja haitta-aineen edustava pitoisuus
tämän alueen pintamaassa ylittää ekologisin perustein määritetyn SHPeko-arvon. Ohjeessa ehdotetaan suuntaa antavaksi kriittiseksi pinta-alaksi luonnonsuojelualueelle ja
niiden suojavyöhykkeille 50 m2. Suurin pilaantuneeksi todettu kairauspaikka luonnonsuojelualueella on F130 noin 18 m2.
Kunnostuskohteeseen liikkuminen työkoneilla ja kaivutyöt väistämättä vahingoittavat
herkkää pohjoista luontoa. Hyvin pienten vähäisesti pilaantuneiden kohteiden kunnostus ei ole ekologisin perustein mielekästä, kun kokonaisvaikutukset otetaan huomioon.
Kunnostuksen yleissuunnitelmassa suositellaan, että ekologisin perustein tehdyllä
riskinarviolla määriteltyä kunnostustavoitetta sovelletaan pinta-alaltaan yhteensä
yli 10 m2 vuotokohdissa. Ekologisin perustein toteutettavassa kunnostuksessa tavoitteena käytetään lähtökohtaisesti >C10-C40 pitoisuutta 356 mg/kg, jota normalisoidaan
erittäin turve- tai humuspitoisessa maassa hehkutushäviön perusteella.
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Kulkeutumisriskit
Öljyhiilivetyjen kulkeutumisen ja biohajoamisen tarkka arviointi kosteassa metsä- ja
suoympäristössä edellyttäisi aikaa vievää ja vaativaa mallinnustyötä, jonka tulosten
verifiointi vaatisi myös kokeita. Kulkeutumisriski arvioidaan kohteissa, jotka sijaitsevat
luokitellulla pohjavesialueella ja joissa vuoto on ulottunut tai sillä on riski ulottua pohjatai pintavesikerrokseen.
Hyväksyttävänä öljyhiilivetyjen liukoisena pitoisuutena pohjavedelle pidetään EQS
ympäristölaatunormia ja STM 74/1994 mukaista talousveden laatuvaatimusta, jotka
molemmat ovat >C10-C40 öljyhiilivedyille 50 μg/l. Käyttämällä tasapainojakautumisyhtälöitä Kd = Cs / Cw; Koc = Kd / foc ja edustavinta havaittua öljyhiilivedyn fraktioidun alifaattisen EC10-EC12 ominaisuuksia voidaan määritellä kulkeutumisriskin perusteella
asetettava kunnostustavoite. Laskelmassa ei ole huomioitu vajovesikerroksen sekoittumisvyöhykettä, jota voidaan pitää varovaisena lähestymistapana.
Kulkeutumisriski pintaveteen arvioidaan tapauskohtaisesti öljyhiilivetyjen enimmäispitoisuuden, pintaveden läheisyyden ja huuhtoutumisen mahdollisuuden perusteella.
Kunnostuksen yleissuunnitelmassa suositellaan, että toteutettavassa kunnostuksessa
tavoitteena käytetään pohjavesialueella ja tapauskohtaisesti pintavesialueella lähtökohtaisesti >C10-C40 pitoisuutta 728 mg/kg, jota normalisoidaan erittäin turve- tai
humuspitoisessa maassa hehkutushäviön perusteella.
Terveysriskit
Muualla kuin ekologisin tai kulkeutumisriskien perusteella kunnostettavilla tutkituilla
alueilla, joilla liikkuu mainittavissa määrin ihmisiä, voidaan kunnostustavoitteena käyttää PIMA-asetuksen mukaisia ylempiä ohjearvoja C5-C10: 500 mg/kg, >C10-C21:
1 000 mg/kg ja >C21-C40: 2 000 mg/kg, jotka on määritetty laskennallisesti seuraavien
altistumisreittien kautta: haitta-aineille tahattoman maan nielemisen, pölyn hengittämisen tai ihokosketuksen kautta.
KUNNOSTUSVAIHTOEHDOT
Massanvaihto
Pilaantuneen maaperän kunnostuksessa ns. massanvaihto on vielä tällä hetkellä
yleisin vaihtoehto pääasiassa sen helppouden, ennustettavuuden, kunnostuksen aikataulun sekä saatavien kunnostustulosten johdosta. Lisäksi on tarjolla myös in situ
-menetelmiä, joihin otetaan kantaa kappaleessa In situ -menetelmät.
Massanvaihdolla tehtävällä kunnostuksella pilaantunut maa-aines kaivetaan kaivinkoneella tai pienissä kohteissa lapiolla pois, joka lastataan kuljetuskalustoon esim.
kuorma-autoon. Pilaantunut maa-aines toimitetaan tämän jälkeen luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Lapissa tällä hetkellä pilaantuneita maa-aineksia vastaanottavat
luvanvaraiset vastaanottopaikat ovat Kemissä toimiva Savaterra Oy ja Torniossa Perämeren Jätehuolto Oy:n Jätekeskus Jäkälä. Lisäksi jotain yksittäisiä kuormia lievästi
pilaantuneita tai lievästi haitta-aineita sisältäviä maa-aineksia saatetaan ottaa Rovaniemellä Napapiirin Residuum Oy:n Kuusiselän kaatopaikalle. Yleisesti kunnostusLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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työstä aiheutuva kuoppa tai kaivanto täytetään kohteeseen tuotavalla puhtaalla geoteknisesti sopivalla maalla, mutta tästä sovitaan aina kohteittain.
Viiankiaavan kohteissa on havaittu useissa kairauspaikoissa pistemäisiä vuotopaikkoja,
jotka vaativat tehtyjen arvioiden mukaan pilaantuneen maaperän kunnostusta, sillä niiden pitoisuudet ylittävät kohteeseen soveltuvat kunnostustavoitteet. Osa kunnostettavista kohteista sijaitsee vaikeiden kulkureittien päässä ja osa lähellä nykyistä tieverkkoa, mikä tulee huomioida kunnostuksen toteutusta suunniteltaessa.
Kohteiden kunnostus esitetään lähtökohtaisesti tehtävän kesäaikaan, jolloin maa on
sula ja suhteellisen kuiva. Perusteena tähän on se, että kaivutyötä lapiolla ja pienkaivinkoneella sekä kunnostuksen ohjausta kenttälaitteilla ei voida suorittaa jäätyneessä
maassa. Toisaalta kesäaikaan pilaantuneiden maa-aineiden kuljetus ja mahdollisten
kaivinkoneiden liikuttaminen tiettyihin kunnostuskohteisiin on haasteellista.
Kunnostustoimenpiteiden valinnoissa joudutaan punnitsemaan vuodon aiheuttamien
laajuuden ja pitoisuuden lisäksi mahdollisesti kunnostuksesta aiheutuvia haittoja. Näitä
haittoja voivat olla:
 työkoneilla liikkumisen maastoon aiheuttamat jäljet,
 märässä maassa tai vesipinnan alla kaivun aiheuttama veden samentuminen ja
öljyhiilivetyjen mobilisoituminen vesifaasiin, mikä levittää päästöä; kaivannon pitäminen kuivana ilman ojitusten kaltaisia mittavia ja luontoa vahingoittavia toimenpiteitä on märässä maastossa teknisesti mahdotonta,
 riski käytettävien työkoneiden polttoaine- tai öljyvuodoista sekä
 kaivantojen täyttäminen ja ennallistaminen kunnostusta edeltävää tilaa vastaavaksi tulee todennäköisesti olemaan epätäydellistä.
Kunnostustoimenpiteiden tarkalla suunnittelulla voidaan pystyä minimoimaan kohteisiin
aiheutuvia ympäristöhaittoja. Näitä kunnostustoimenpiteissä huomioitavia asioita ovat
mm.:
 Kunnostustöiden ajoittaminen oikeaan vuodenaikaan. Kesällä kaivuun ohjaus- ja
valvonta on luotettavammin toteutettavissa, jolloin vältytään liialta kaivamiselta.
Toisaalta jäätyneen maan päällä liikkuminen työkoneilla on helpompaa ja kuluttaa maastoa vähemmän. Kaivutyöt, ennallistaminen ja pilaantuneiden maiden
kuljetus pois voidaan toteuttaa eri vuodenaikoina.
 Oikeanlaisen kaivinkoneen valinta. Pienellä pohjapaineella olevalla kaivinkoneella voidaan pienentää luontoon aiheutuvaa kuormitusta.
 Töiden tekeminen lapiokaivuulla varsinkin työkoneille hankalasti saavutettavissa
paikoissa, joissa kaivetaan vain hyvin ohut kerros pintamaata.
 Pitkospuiden käytöllä työkoneella liikuttaessa voidaan pienentää maastoon
aiheutuvia jälkiä sekä parantaa pehmeän maaston kantavuutta, jolloin työkoneella päästään liikkumaan paikkoihin, joihin se muuten olisi mahdotonta.
 Pilaantuneiden maiden poisvienti. Ratkaisuja ovat esimerkiksi kuorma-auton,
mönkijän ja kärryn tai moottorikelkan käyttö. Kohteisiin ei ole välttämättä mahdollista päästä täysin sopivalla kuljetuskalustolla. Tämän vuoksi käytännön
ratkaisuna voi toimia vesitiiviit suursäkit, jotka voidaan täyttää kesän aikana ja
noutaa pois talviaikaan moottorikelkalla.
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Kohteen kunnostustoimenpiteissä huomiotavia asioita on hyvä vertailla keskenään eri
näkökulmista.
Kunnostus esitetään lähtökohtaisesti ulotettavan havaitun pilaantuman syvyydelle.
Kaivutöitä suositellaan jatkettavaksi enimmillään syvyyteen ja laajuuteen, joka voidaan
maastossa toteuttaa ilman ojitusta ja kaivannon tukemista. Mikäli kaivantoon jää öljyhiilivetyjen jäännöspitoisuutta, niin kaivannon pohjalle tai vesipintaan voidaan laskea
öljyn biologista hajoamista edistävää elintarvikekelpoista tehosteainetta, kuten esimerkiksi OilDeg tai Remsoil.
Kunnostusta suositellaan ohjattavaksi kenttämittareilla (PetroFlag ja PID), joilla tulokset
ovat saatavissa paikan päällä minuuteissa. Kenttämittareiden käyttö sujuvoittaa ja
nopeuttaa kunnostuksen ohjausta huomattavasti. Osa näytteistä, esimerkiksi 25 %
lähetettäisiin yleisen käytännön mukaan laboratorioon analysoitavaksi. Viiankiaavan
maa-aines sisältää monin paikoin runsaasti orgaanista ainesta, joka vaikeuttaa kenttätulosten tulkintaa. Kenttätulosten korrelaatiolle suhteessa laboratorioanalyysiin pitää
sopia jokin kaava tai kerroin. Jo otetuista näytteistä voidaan tehdä suurempi määrä
kenttämittauksia sopivien kaavojen määrittämiseksi.
Kaikkien kohteiden kunnostusta valvoo aina ympäristötekninen asiantuntija, joka
vastaa viranomaisten päätöksen mukaisten määräysten noudattamisesta ja kunnostustuloksen toteuttamisesta.
In situ -menetelmät
Suomessa on toteutettu kymmenissä kohteissa (tyypillisesti vanhoilla huoltoasemilla)
öljyllä pilaantuneiden maiden kunnostuksia in situ -menetelmillä ilman kaivutöitä, jolloin
massanvaihdolta on vältytty ja usein säästetty myös kustannuksissa. In situ -menetelmien heikkouksia ovat niiden hitaus ja epävarma kunnostustulos. Suomessa käytettyjä
in situ -menetelmiä ovat esimerkiksi pohjaveden pumppauskäsittely, huokoskaasuimu,
ravinteiden syöttö ja öljyä hajottavien kemikaalien syöttö maaperään ja pohjaveteen.
Viiankiaavan kohteessa havaitut vuotopaikat sijaitsevat pääosin vaikeakulkuisessa
maastossa etäällä toisistaan. Myös in situ -menetelmien käyttö edellyttää porauskaluston, injektointilaitteiden, sekoitussäiliöiden ja muiden tarvikkeiden sekä ravinteiden tai
kemikaalien kuljetusta kohteeseen ja pois, minkä lisäksi tehtäisiin lukuisia seuranta- ja
huoltokäyntejä. Työkoneilla kulkemisen tarve in situ -menetelmillä on arviolta suurempi
kuin kaivutöissä.
Havaitut vuotopaikat ovat yksittäin pieniä, mikä lisää in situ -menetelmien kiinteiden
kustannusten painoarvoa, Viiankiaavan kohteessa pilaantuneen maan poistaminen kaivamalla on arviolta edullisin kunnostusmenetelmä.
Tehdyn in situ -kunnostuksen jälkeen on haastavien kunnostustavoitteiden vuoksi erittäin todennäköistä, että kohteeseen jää tavoitteen ylittäviä jäännöspitoisuuksia.
Öljyhiilivetyjen biohajoamista edistävän haitattoman tehosteaineen kaataminen kaivantoon täydentämään kunnostustulosta silloin kun kaikkea kunnostustavoitteen ylittävää
massaa ei saada poistettua, on suositeltava, edullinen ja helposti tehtävä toimenpide.
Suunnilleen yksi tai muutama 25 kg säkillinen per kaivanto on riittävä määrä.
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KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Esitetty kunnostustavoite riskinarvion perusteella
Tässä kappaleessa esitetään yhteenveto kappaleessa kunnostuksen tarve ja tavoitteet
esitetyistä kunnostustavoitteista, jotka perustuvat tehtyihin riskinarvioihin.
 Ekologisin perustein toteutettavassa kunnostuksessa kunnostustavoitteeksi esitetään öljyhiilivetyjen >C10-C40 osalta pitoisuutta 356 mg/kg, jota normalisoidaan
erittäin turve- tai humuspitoisessa maassa hehkutushäviön 5,8 % perusteella.
Ekologista kunnostustavoitetta sovelletaan kairauspaikoissa, joissa kunnostustavoite ylittyy 10 m2 alueella.
 Pohjavesi- ja tapauskohtaisesti pintavesialueella esitetään öljyhiilivetyjen >C10C40 osalta pitoisuutta 728 mg/kg, jota normalisoidaan erittäin turve- tai humuspitoisessa maassa hehkutushäviön 5,8 % perusteella.
 Muualla kuin ekologisin tai kulkeutumisriskien perusteella kunnostettavilla tutkituilla
alueilla, joilla liikkuu mainittavissa määrin ihmisiä, kunnostustavoitteeksi esitetään
PIMA-asetuksen mukaisia ylempiä ohjearvoja C5-C10: 500 mg/kg, >C10-C21:
1 000 mg/kg ja >C21-C40: 2 000 mg/kg.
Kunnostusta voidaan tehdä aikataulun vuoksi useammassa kairauspaikassa samanaikaisesti. Kunnostettavat kohteet ovat laajuudeltaan kohtuullisen pieniä ja pääosin
pistemäisiä. Esitettyjen kunnostustavoitteiden lisäksi suositellaan poistamaan selvästi
erottuva pilaantuma kaivuun yhteydessä. Tehtävät kaivannot luiskataan 2:1 luiskalla
alle metrin syvyisissä kaivannoissa ja yli metrin syvyisissä kaivannoissa 1:1 luiskalla.
Kunnostus ulotetaan enintään pohjavedenpinnantasoon tai sille tasolle, missä kaivanto
pysyy vielä luiskaamalla auki. Mikäli kaivantoon jää havaittavaa jäännöspitoisuutta,
mitä ei päästä poistamaan, esitetään kaivantoon laitettavan pilaantuneiden maa-ainesten biologiseen puhdistukseen soveltuvia teknisiä aineita nopeuttamaan öljyhiilivetyjen
hajoamista (biostimulaatio).
Kunnostusmenetelmän valinta
Eri kunnostusmenetelmiä on kuvattu tämän raportin kappaleessa kunnostusvaihtoehdot. Lisäksi kunnostusmenetelmän valinnassa on käytetty apuna Viiankiaavan kohteeseen laadittua erillistä Natura-arviointia, jossa on otettu tarkemmin kantaa pilaantuneen maaperän kunnostuksesta aiheutuviin riskeihin. Tässä kappaleessa esitetyt
kunnostusmenetelmien valinnat perustuvat ensisijaisesti ympäristön kannalta parhaisiin
ratkaisuihin ja toissijaisesti teknis-taloudellisiin ratkaisuihin.
Lapiokaivuuna tehtävä kunnostus
Pienet tai vaikeasti saavutettavat kohteet, jotka sijaitsevat erillään ja niiden lähelle ei
ole käytössä metsäautoreittiä esitetään tehtävän lapiokaivuuna. Kaivamista jatketaan,
kunnes saavutetaan näytteenotolla varmistetut kunnostustavoitteen täyttävät leikkauspinnat tai kun se on vedenhallinnan kannalta mahdollista.
Lapiokaivuu on pienissä kohteissa tehokkain toimenpide kunnostukselle. Pilaantuneet
maat kerätään vettä läpäisemättömiin lujiin säkkeihin tai astioihin ja kannetaan lähimmälle metsäautotielle, josta ne kuljetetaan edelleen jatkokuljetukseen. Maita säilytetään välivarastossa arviolta muutama kuukausi.
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Lapiokaivuuna kunnostettaviksi esitetyistä kohteista isoimpia ovat F17, F19 ja F36.
Näissä kohteissa pilaantuneet maat esitetään välivarastoitavaksi paikan päällä talveen
asti, jolloin ne voidaan hakea koneellisesti pois. Maita säilytetään välivarastossa
muutamia kuukausia, kunnes suojaava lumipeite on saatu kohteeseen valmiiksi.
Natura-arvioinnin mukaan kaivosyhtiö on esittänyt näihin kohteisiin sähkö- tai polttomoottorikäyttöisen käsiporan käyttöä lapion ohessa, mikäli maaperä on liian kovaa
lapiolla kaivettavaksi. Lapiokaivuun yhteydessä vastaan tulevia suuria kiviä ei poisteta
kaivannosta, vaan käännellään tarvittaessa, ja puhdistetaan pilaantunut maa-aines
niiden pinnalta.
Kunnostuspaikkojen F17 ja F36 kulkureiteille joudutaan todennäköisesti tekemään pitkospuut pehmeimmän ja vetisimmän paikan yli jopa laipiokaivuuna tehtävälle kunnostukselle. Lisäksi pitkospuita on myös alustavasti ajateltu kohteen F12 vievälle reitille,
jossa joudutaan kulkemaan kosteikon läpi.
Taulukossa 4 on esitetty yhteenveto kunnostusmenetelmistä ja kunnostustasoista.
Koneellinen kunnostus
Kohteet, jotka sijaitsevat metsäautotieverkoston lähellä tai arvioitu kunnostettava maaaineksen määrä on suuri, esitetään tehtävän koneellisena kunnostuksena. Luonnonsuojelualueella kaivuu esitetään tehtävän kevyellä kaivinkoneella, jonka koko on noin
4-10 tonnia. Kaivamista jatketaan, kunnes saavutetaan näytteenotolla varmistetut
kunnostustavoitteen täyttävät leikkauspinnat, tai kun se on vedenhallinnan kannalta
mahdollista. Kaivu suoritetaan noin 10-20 cm kerroksina. Pilaantuneet maat kaivetaan
ensin vettä läpäisemättömän pressun päälle, joka on aseteltu niin, että vuotovesi ei
leviä ympäristöön; tai suoraan vettä läpäisemättömiin lujiin suursäkkeihin tai lavoille.
Maat esitetään kuljetettavaksi mönkijä-peräkärry yhdistelmällä, Alstor 821 pienmetsätraktorilla tai vastaavalla vanhoja metsäautoteitä pitkin lähimmälle tiealueelle, josta ne
lastataan edelleen kuorma-autoon.
Luonnonsuojelualueella kaivettaessa käytetään työkoneissa vain biohajoavaa voiteluainetta. Maita säilytetään välivarastossa arviolta muutama kuukausi. Kaikista kohteesta
pois kuljetetuista maista laaditaan siirtoasiakirja.
Luonnonsuojelualueen ulkopuolella maaperän kunnostus voidaan tehdä suuremmalla
kaivinkoneella, sillä kunnostuksesta ei arvioida tulevan tällöin merkittävää haittaa
ympäristölle. Sopiva kaivinkoneen kokoluokka arvioidaan olevan noin 15-22 tonnia
kohteiden laajuudesta johtuen. Pilaantuneet maat ajetaan pois kuorma-autoilla tai
kasettiyhdistelmillä. Suurempaa kaivinkonetta voidaan käyttää muualta kevyemmillä
koneilla tuodun pilaantuneen maa-ainesten lastaamiseen.
Taulukossa 4 on esitetty yhteenveto kunnostusmenetelmistä ja kunnostustasoista.
Kunnostuksen reittisuunnitelma on esitetty liitteenä 3 olevassa kartassa.
PIMA-maiden väliaikainen varastointi
Tutkimuskohteissa havaittuja öljyvuotoja tullaan kunnostamaan aikataulun vuoksi
useampaa kohdetta kerralla. Suurin osa reiteistä kulkee kohteen ”Päälanssi” kautta.
Päälanssille esitetään tehtävän kunnostuksen yhteydessä lyhytaikaista PIMA-maiden
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varastointia kaksinkertaisen muovikalvon päälle, josta PIMA-maat kaivetaan lopulta
kaikki kerralla kuljetuskaluston kyytiin. Täydet autokuormat ajetaan jo aikaisemmin
pois, mutta pienien kohteiden PIMA-maat voitaisiin läjittää näin väliaikaisesti Natura- ja
pohjavesialueen ulkopuolella olevaan välivarastoon ennen maiden viemistä lopulliseen
sijoituspaikkaan. Kasat esitetään peitettäväksi aina päivän päätteeksi tai kun välivaraston osalta ei ole tarvetta kaivuulle.
Lapiokaivuukohteissa, joissa pilaantuneet maat esitetään varastoitavaksi paikan päällä
talveen asti, käytetään tiiviitä suursäkkejä tai vastaavia. Säkit esitetään varastoitavaksi
irti maasta esim. telineiden/lavojen päällä ja ne esitetään peitettäväksi vesi- ja lumisateelta. Natura-arvioinnissa, kunnostuksen yleissuunnitelmasta poiketen, säkit esitetään asetettavaksi geoverkon päälle. Telineiden rakentamisen katsotaan aiheuttavan
esimerkiksi telineiden rakentamiseen tarvittavien materiaalien kuljettamisen vuoksi
lisää kulkemista reiteillä sekä ennen kunnostamista että kunnostamisen jälkeen. Kunnostushankkeessa geoverkon tarkoituksena on jakaa säkkien painoa laajemmalle
alueelle ja vähentää siten säkkien painon vaikutusta maanpinnalle sekä estää säkkien
jäätyminen maahan kiinni.
Pilaantuneen maaperän biologinen puhdistus
Kohteen kunnostus esitetään tehtävän riskinarvion perusteella laadittujen kunnostustavoitteiden mukaisesti. Kunnostus ulotetaan havaittuun pitoisuuteen ja selvästi
erottuva pilaantuma pyritään poistamaan. Mikäli kunnostustoimenpiteissä tulee vastaan
pohjavesi tai havaitaan vesipinta, kunnostus esitetään lopetettavan tälle tasolle.
Kaivantoon esitetään tällöin laitettavan öljyn biologista hajoamista tehostavia
tehosteaineita (biostimulantteja), joka nopeuttaa maa-aineksen puhdistumista ilman
maaperän pH-tason muuttamista (in situ -menetelmä). Käytettävä tehosteaine ei sisällä
mitään ihmisen tai eläimen terveydelle haitallisia aineita tai taudinaiheuttajia eikä
lisättyjä mikrobeja. Markkinoilla on muutamia tähän soveltuvia teknisiä aineita,
esimerkkinä Remsoil Remrapid ja OilDeg.
Kunnostettavat kohteet
Seuraavassa taulukossa 4 on esitetty kohteet, joissa on havaittu öljyhiilivetyjä. Näistä
on riskinarvion perusteella valittu kunnostettavat kohteet ja niiden kunnostustaso.
Riskinarvion perusteella kunnostamatta jätetään kohteet, joiden kunnostustoimenpiteistä aiheutuu arvion mukaan enemmän haittaa kuin hyötyä.
Taulukko 4. Kunnostukseen esitetyt kohteet ja niiden kunnostustaso
Kairauspaikka

Sijainti
suojelualue /
pohjavesialue

Esitetty
kunnostettavaksi

Suurin
havaittu
pitoisuus THC
>C10-C40
(mg/kg)

Arvio
pilaantuneen
maa-aineksen
määrästä
(m3ktr)

Kunnostusmenetelmä

Kunnostuksen peruste ja
esitetty kunnostustaso

F10

KYLLÄ / EI

EI

630

7

-

-

F12

KYLLÄ / EI

KYLLÄ

4 200

1

lapiokaivuu

Kulkeutumisriski 728 mg/kg

lapiokaivuu ja
varastointi
lapiokaivuu ja
varastointi

F17

KYLLÄ / EI

KYLLÄ

6 200

8

F19

KYLLÄ / EI

KYLLÄ

3 600

8

F21

KYLLÄ / EI

EI

410

0

-

-

F23

KYLLÄ / EI

KYLLÄ

4 200

24

konekaivuu

Ekologinen riski 356 mg/kg

F27

KYLLÄ / EI

EI

200

0

-

-

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

Kulkeutumisriski 728 mg/kg
Ekologinen riski 356 mg/kg

18
F31

KYLLÄ / EI

700

KYLLÄ

0,1

lapiokaivuu

Ekologinen riski 356 mg/kg
Ekologinen riski 356 mg/kg

F36

KYLLÄ / EI

KYLLÄ

8 700

20

lapiokaivuu ja
varastointi

F41

KYLLÄ / EI

EI

1 000

1

-

-

F130

EI / KYLLÄ

KYLLÄ

9 300

11

konekaivuu

Ekologinen riski 356 mg/kg

NE1

KYLLÄ / EI

EI

2 400

0,1

-

-

Pelto

EI / KYLLÄ

KYLLÄ

<50

3

lapiokaivuu

Ekologinen riski 356 mg/kg

Päälanssi

EI / KYLLÄ

KYLLÄ

5 300

37

konekaivuu

Rantalanssi

EI / EI

KYLLÄ

3 700

1

konekaivuu

Reitti

EI / EI

KYLLÄ

2 400

2

konekaivuu

Ekologinen riski 356 mg/kg

SW1

EI / KYLLÄ

EI

<50

1

-

-

SW2

EI / KYLLÄ

KYLLÄ

2 500

0,5

lapiokaivuu

Kulkeutumisriski 728 mg/kg

Terveysriski, VNa ylemmät
ohjearvot
Terveysriski, VNa ylemmät
ohjearvot

Kunnostuskaivantojen viimeistely
Pilaantuneen maaperän kunnostuksessa maaperään jää kaivuun jälkeen kaivanto.
Kaivantojen viimeistelyä on käyty tarkemmin läpi Eurofins Ahma Oy:n tekemässä
kohteen Natura-arvioinnissa.
Natura-arvion perusteella kunnostuskaivannot esitetään luiskattavaksi 2:1 – 1:1 luiskalla ympäröivään maastoon. Tehdyn Natura-arvion perusteella kaivannon viimeistely
ja ympäristön kannalta vähiten haitallinen ratkaisu on kaivannon loiva luiskaaminen
ilman kaivannon täyttämistä. Tällöin vältytään mm. alueelle Natura-alueen ulkopuolelta
tulleen maa-aineksen tuomisesta (siemenet, maa-ainekset, kasvit, kitkamaalaji) ja
ylimääräisestä luontoon kohdistuvasta kuormituksesta. Kaivantojen luiskauksen puhtaaksi osoitettuja ylijäämämaita voidaan käyttää kaivannon maisemointiin ja pohjan
muotoiluun.
Natura- ja pohjavesialueen ulkopuolella kaivannot esitetään viimeisteltäväksi aiempaa
vastaavaan tilaan. Esimerkkinä parkkialueet täytetään kitkamaalla esim. moreenilla,
hiekalla tai soralla. Luonnontilaisella alueella viimeistelyksi voidaan käyttää esitettyä ja
hyväksyttyä täyttömaata.
Valmistelevat työt
PIMA-päätöstä ja muita lupia odotellessa kohteessa suositellaan aloitettavaksi
valmistelevien töiden teko, jotta kohteen kunnostus saadaan toteutettua vielä tämän
syksyn aikana. Aikataulu tulee olemaan erittäin tiukka, sillä kunnostustyöt pitäisi saada
toteutettua ennen talvea.
Valmistelevia töitä voivat olla mm:
 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen urakoitsijan kilpailutus. Tarvitaan vähintään kaivinkone, työmiehiä, kuljetuskalusto.
 Reittien kartoitus maastossa ja varmistus, että niitä voidaan luvan mukaisesti
käyttää. Mahdollisten pitkospuiden rakennus pehmeiden paikkojen läpi.
 Mikäli moottorikäyttöisten ajoneuvojen reitit sijaitsevat muualla kuin vanhalla
metsäautotiellä, tulee tarkistaa vastaako tämä tehtyä reittisuunnitelmaa.
 Sopia alustavasti pilaantuneiden maiden vastaanotosta vastaanottopaikan
kanssa.
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Ennen kunnostuksen aloittamista tehdään lupaviranomaiselle työmaan aloitusilmoitus.
Työmaalle osoitetaan vastaava työnjohtaja. Työmaalla ei järjestetä ennen kaivamisen
aloittamista johtonäyttöä. Työmaata ei aidata eikä eristetä. Päälanssille tuodaan työmaan ajaksi varastokontti ja sosiaalitila.
Muut lupa-asiat
Kohde vaatii PIMA-päätöksen lisäksi seuraavien lupa-asioiden selvittämisen ennen
varsinaisen pilaantuneen maaperän kunnostusta. Tilaaja AA Sakatti Mining Oy vastaa
tarvittavien lupahakemuksien laatimisesta esitetyssä aikataulussa.

tilaaja teettää kohteen kunnostuksen Natura-arvioinnin,

tilaaja jättää PIMA-päätöksen jälkeen Ympäristöministeriölle lupahakemuksen
soidensuojelualueen rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen sekä

tilaaja hakee Metsähallitukselta maastoliikennelupaa kunnostustöiden yhteydessä tarvittavien koneiden liikkumiseen alueella. Kulkureitit merkitään lupahakemukseen ja lähtökohtaisesti kulkureitteinä käytetään vanhoja metsäteitä
sekä syväkairauksiin hyväksyttyjä reittejä.
KUNNOSTUKSEN LAADUNVALVONTA
Kohteissa tehtävä pilaantuneen maaperän kunnostus toteutetaan Lapin ELYkeskuksen antaman PIMA-päätöksen mukaisesti. Kohteen kunnostuksen laadunvalvonnasta ja kunnostuksen riittävyydestä vastaa ympäristötekninen valvoja. Ympäristöteknisen valvojan toimenkuvaan kuuluu yhteydenpito tilaajan ja viranomaisten
välillä, kunnostustyön ohjaus, kenttähavaintojen kirjaaminen ja kenttätutkimusten suorittaminen.
Kunnostustyötä ohjataan PetroFlag-kenttämittauslaitteella ja PID-kenttämittarilla. Kohteessa otetaan kunnostuksen aikaisia seurantanäytteitä massojen vastaanottopaikan
edellyttämässä laajuudessa. Kenttätulosten korrelaatiolle suhteessa laboratorioanalyysien pitää sopia kaava tai kerroin. Touko-kesäkuussa 2018 tehdyissä tutkimuksissa
PetroFlag-kenttäanalyysin ja >C10-C40 laboratorioanalyysin tulosten suhde oli keskimäärin 2,86; mediaani 1,54; min 0,23 ja max 8,55. Kunnostustyön aikana ehdotetaan
käytettäväksi suhdetta 1,5. Esimerkiksi PetroFlagin tulos 237 mg/kg vastaisi laboratoriotulosta 356 mg/kg.
Lisäksi otetaan kunnostustason saavuttamisen jälkeen jäännöspitoisuusnäytteitä 1 kpl /
kaivettu 10 m2 tai vähintään yksi näyte per kunnostettu kairauspaikka.
Kaikki jäännöspitoisuusnäytteet analysoidaan laboratoriossa vähintään öljyhiilivetyjen
C5-C40 osalta. Tarpeen mukaan voidaan lisäksi tehdä fraktiointeja ja / tai määrittää
hehkutushäviöitä.
Kohteista poistetuista massakuormista laaditaan siirtoasiakirjat, joista ilmenee massojen määrä ja vastaanottopaikka. Alustavien arvioiden mukaan kunnostus saadaan
toteutettua kunnostusvaatimusten mukaisesti. Tarvittavat muutokset PIMA-päätöksen
sovitaan aina etukäteen viranomaisten kanssa.
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TYÖTURVALLISUUS
Kohteessa tulee noudattaa työturvallisuuslainsäädäntöä sekä rakennustyömaalla yleisesti olevia turvaohjeita ja -määräyksiä. Lisäksi urakoitsija ja ympäristötekninen valvoja
huolehtivat henkilökohtaisesta suojavarustuksesta, jota tarvitaan pilaantuneen maaperän kunnostustöissä. Tarpeen mukaan ympäristötekninen valvoja voi ohjeistaa lisää
kohteessa esiintyvistä haitta-aineista ja niiden suojautumisesta työmaalla.
RAPORTOINTI
Tehtävän pilaantuneen maaperän kunnostuksen aikana pidetään työmaapäiväkirjaa
kohteittain. Kohteiden kunnostustöiden aikana kirjataan ylös havainnot sekä kirjaukset
kunnostuksen etenemisestä kenttätuloksineen. Kohteista laaditaan kunnostuksen
jälkeen kunnostusaluekartat, josta käy selvästi ilmi tehty kunnostus, rajaus ja
kohteeseen jääneet jäännöspitoisuudet.
Kohteesta laaditaan kunnostuksen jälkeen loppuraportti, joka toimitetaan hyväksyttäväksi valvoville viranomaisille. Kunnostuksen loppuraportissa esitetään mm.
 tehdyt katselmukset ja kokoukset,
 kunnostuksen aikana tehdyt merkittävät havainnot,
 kunnostustoimenpiteet ja niiden kuvaus, kunnostetut alueet sekä jäännöspitoisuusnäytteiden sijainnit,
 kenttämittaustulokset,
 laboratoriotulokset,
 yhteenveto pilaantuneen maan siirtoasiakirjojen massoista,
 kohteen kunnostustavoitteet ja niihin pääseminen sekä
 tarvittaessa otetaan kantaa jälkiseurantaan tai tarkkailu / riskinarvioon, mikäli sellaiseen jää kunnostuksen jälkeen tarvetta.
AIKATAULU
Kohteeseen esitetään seuraavaa alustavaa aikataulua pilaantuneen maan
kunnostuksen osalta. Aikataulu on laadittu sillä lähtöoletuksella, että PIMA-ilmoitus
saadaan jätettyä heti elokuun alusta ja tarvittavat kunnostukseen liittyvät lupa-asiat
saadaan selvitettyä ajoissa. Lisäksi viranomaiselta toivotaan nopeaa käsittelyä ilman
viivettä. Mikäli näistä aiheutuu viivettä, on riskinä, että kunnostus joudutaan siirtämään
seuraavalle kesälle.
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ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Lapin ELY-keskuksen luontoympäristöyksikkö on antanut luonnonsuojelulain 65 §:n
mukaisen lausunnon Viiankiaavan malminetsinnän PIMA-kohteiden kunnostuksen
Natura-arvioinnista 20.9.2018.
Metsähallituksen Lapin luontopalvelut on antanut luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen
lausunnon Viiankiaavan malminetsinnän PIMA-kohteiden kunnostuksen Natura-arvioinnista (MH 2535/2018) 7.9.2018.
Lapin ELY-keskuksen luontoympäristöyksikön lausunto
Arvioinnin asianmukaisuus
PBM Oy:n laatimassa kunnostuksen yleissuunnitelmassa on esitetty, että Naturaalueella tapahtuneet öljy- / polttoainevahingot kunnostetaan kaivamalla ja kuljettamalla
pilaantunut maa-aines pois Natura-alueelta. Natura-arvioinnissa on siten tarkasteltu
nimenomaan kunnostustyön eri toimenpiteiden (liikkuminen, lapiokaivu, koneellinen
kunnostus, maamassojen kuljetus pois) vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin.
Toimenpiteet ja niiden vaikutukset on kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti. Hankekuvauksessa ja arvioinnissa olisi kuitenkin pitänyt ottaa huomioon myös Natura-alueen
ulkopuolella kunnostettaviksi esitetyt kohteet.
Natura-arvioinnissa käytetyt kasvillisuus-, luontotyyppi- ja lajistotiedot perustuvat pääasiassa Sakatti 1-5 -malminetsintähankkeessa tehtyihin lukuisiin selvityksiin. Arviointia
varten on tarkistettu uhanalaisten lajien esiintymätiedot ympäristöhallinnon Eliölajit tietojärjestelmästä (10.7.2018) ja petolintutiedot Metsähallitukselta (6.8.2018). ELYkeskus katsoo, että pitää hanketta koskevia luontoselvityksiä kattavina ja riittävinä.
Arvioinnissa on tunnistettu kunnostushankkeen keskeiset vaikutustyypit. Kasvillisuuteen kohdistuvia vaikutuksia aiheutuu kulkemisesta, maamassojen kaivamisesta ja
väliaikaisesta varastoimisesta kairauspaikoille, kaivantojen reunojen luiskaamisesta ja
pitkosten rakentamisesta suoalueille. Koneellisesta kunnostuksesta aiheutuu melua ja
kaikesta alueella liikkumisesta häiriövaikutuksia eläimistölle.
Hankkeen keskeinen epävarmuustekijä koskee öljyvahinkojen laajuuden arviointia.
Arvioinnissa todetaan, että vaikka kohteet on pyritty kartoittamaan mahdollisimman tarkasti, kaikkia öljyn tai polttoaineen virtauksia ei välttämättä ole tavoitettu. Mittavatkaan
lisänäytteenotot eivät välttämättä tavoittaisi kaikkia sivujuonteita. Vahinkojen todellinen
laajuus varmistuu vasta kaivuutyön yhteydessä. Pahimmillaan tämä saattaa johtaa
arvioitua laajemman alueen kasvillisuuden vahingoittumiseen, kun maamassoja joudutaan kaivamaan pois suuremmalta alueelta. Lisäksi arvioinnissa todetaan, että PBM
Oy:n kunnostuksen yleissuunnitelmassa em. asia on jossain määrin huomioitu ja että
poistettavien massojen tilavuudet on laskettu jossain määrin yläkanttiin. Yleissuunnitelmassa ei kuitenkaan esitetä massojen tilavuuksien laskentaperiaatteita, joten
epäselväksi jää, mitä "jossain määrin huomioon ottaminen" tarkoittaa.
Voidaan kuitenkin todeta, että kunnostustoimenpiteiden vaikutusalueiden pinta-alojen
laskennassa on käytetty suurempaa arviota vuotokohtien pinta-alasta. Kaivantojen ja
luiskausten pinta-alat on laskettu sekä yhden että kahden syvyiselle kaivannolle. KokoLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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naisvaikutusalue on laskettu syvemmän kaivannon mukaan eikä siinä ole otettu
huomioon pistemäisten vuotokohtien päällekkäisyyttä. ELY-keskuksen näkemyksen
mukaan em. laskentatapa huomioi riittävästi öljy- / polttoainevuotojen laajuutta koskevat epävarmuustekijät.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan arvioinnissa olisi ollut syytä tarkastella ainakin
jollakin tasolla varsinaista ongelman aiheuttajaa, eli mitä vaikutuksia polttoainevuodoilla
on kohdealueiden eliöstöön, kuinka laajalla alueella vaikutuksia voi ilmetä, miten
pitkäaikaisia muutokset ovat ja mitä mahdollisia seurauksia vuodoista voi aiheutua
Natura-alueen suojelun näkökulmasta. Tämä olisi ollut tarpeellista siinäkin mielessä,
että pienialaiset vuotokohteet on esitetty jätettävän kunnostusten ulkopuolelle.
Kunnostamisen ja kunnostamatta jättämisen vaikutuksia sekä haitta-aineiden vaikutusten laajuutta on jonkun verran kuvattu lajeja koskevassa osuudessa. Arvioinnissa ei
kuitenkaan esitetä tutkimustuloksia öljyhiilivetyjen kulkeutumisesta maaperässä. Arvioinnin mukaan kunnostamatta jättäminen voisi aiheuttaa öljyhiilivetyjen kulkeutumisen
pinta- ja pohjavesien mukana kiiltosirppisammalen ja isonuijasammalen kasvupaikoille, mikä vaarantaisi esiintymien elinvoimaisuuden. Kiiltosirppisammalen lähin tunnettu esiintymä sijaitsee noin 50 metrin etäisyydellä kunnostuskohteesta ja isonuijasammalen esiintymä noin 60 metrin etäisyydellä. Lapinleinikin (lähin esiintymä noin 170
metrin päässä) osalta on todettu, että kunnostamatta jättäminen aiheuttaisi teoreettisesti mahdollisen öljyhiilivetyjen kulkeutumisriskin. Kulkeutumista pidetään kuitenkin
epätodennäköisenä. Pinta- ja pohjavesiä käsittelevässä osuudessa on lisäksi todettu,
että kunnostustoimia suuremman riskin aiheuttaisi kunnostamatta jättäminen, jolloin
maaperään imeytyneet öljyt voisivat kulkeutua pohja- ja pintavesien mukana laajemmalle alueelle ja heikentää veden laatua.
Arvioinnissa olisi ollut hyvä esittää perustelut myös siihen, miksi kunnostussuunnitelmassa on päädytty esittämään ekologisin perustein tehtävää kunnostusta jo silloin, kun
kairauspaikalla havaittu vuotokohtien pinta-ala on yhteensä yli 10 m2. Tämä ns. kriittinen pinta-ala on tiukempi kuin ympäristöhallinnon ohjeessa 6/2014 "Pilaantuneen
maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta" ehdotettu suuntaa antava pinta-ala
50 m2. Kunnostustarvetta arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti ja ELY-keskus
pitää hyvänä, että varovaisuusperiaatetta on painotettu kunnostustarpeen arvioimisessa.
Natura-arvioinnissa on lyhyesti todettu, että kaivantojen pohjalle on suunniteltu käytettävän ns. biostimulantteja öljyjäämien biologisen hajoamisen edistämiseksi. Myös tämän asian perusteellisempi tarkastelu olisi ollut tarpeen, jotta voitaisiin varmistua ko.
aineiden soveltuvan käytettäväksi luonnonsuojelualueella.
ELY-keskus huomauttaa vielä, että malminetsintäalueen suojelualueelle sijoittuva
pinta-ala on ilmoitettu 8.4.2015 päivätyn Natura-arvioinnin (Viiankiaavan kaivoslain
mukaisten malminetsintälupien Natura-arviointi 2015) mukaisesti (343 ha). Oikea luku
on noin 100 ha isompi. Tukesin malminetsintäpäätöksen (28.10.2015) mukaan Sakatti
1-5 -alueen pinta-ala on 493,3 ha. Tästä noin 448 ha sijaitsee Viiankiaavan Naturaalueella, mikä on noin 6,8 % Viiankiaavan kokonaispinta-alasta.
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Lisäksi arvioinnissa on virheellisesti mainittu, että viitasammakko ja pohjanlepakko kuuluisivat luontodirektiivin liitteen II lajeihin. Ne kuuluvat kuitenkin luontodirektiivin liitteen
IV(a) tiukasti suojeltuihin lajeihin, eivätkä siten ole Natura-alueen suojeluperusteita.
Yhteenvetona edellä esitetystä ELY-keskus toteaa, että mainituista puutteista huolimatta Natura-arviointia voidaan pitää riittävänä ja asianmukaisesti laadittuna, jotta
voidaan arvioida, heikentääkö kunnostushankkeen toteuttaminen niitä luonnonarvoja,
joiden vuoksi alue on hyväksytty Natura 2000 -verkostoon.
Luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arviointi
Viiankiaavan Natura-alueen keskeisimpiä suojeluarvoja ovat laajat, yhtenäiset aapasuoalueet, lajistollisesti arvokkaat letot ja monipuolinen linnusto. Alueen suojelun ja
hoidon tavoitteena on säilyttää alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien ja niiden elinympäristöjen tila turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
Viiankiaavalla tapahtuneet polttoaine- ja öljyvuotovahingot sijoittuvat Natura-alueen
länsiosaan alueille, joilla on aikaisemmin harjoitettu metsätaloutta. Kunnostuskohteet
yhtä lukuun ottamatta ja pääosa kulkureiteistä sijoittuvat alueille, joita ei ole luokiteltu
Natura-luontotyypeiksi. ELY-keskus katsoo, ettei suunnitelman mukaisesta pilaantuneen maa-alueen kunnostamisesta aiheudu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia
suojeluperusteena oleville luontotyypeille. Myöskään kasvilajeille kunnostustoiminnasta
ei aiheudu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia, koska kunnostuskohteiden / kairauspaikkojen etäisyys suojeluperusteena olevien ja uhanalaisten lajien esiintymiin on vähintään 30 metriä ja reittien vähintään 15 metriä. Myös suojeluperusteena olevien lintulajien osalta ELY-keskus pitää arvioinnin johtopäätöksiä vähäisistä tai merkityksettömistä vaikutuksista oikeina.
Natura-alueen ulkopuolella sijaitsevista kohteista lähimpänä Natura-aluetta sijaitsee
kohde Reitti, muutaman kymmenen metrin päässä Viiankiaavan Natura-alueen rajasta
kuivalla metsäkankaalla. Kohteelle johtaa vanha metsäautotie, joten kunnostus on esitetty tehtävän kaivinkoneella. Kunnostuksen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon, että
Viiankiaavan soidensuojelualueen raja kulkee lähempänä kohdetta kuin Natura-alueen
raja. Kaivaminen soidensuojelualueella on rauhoitussäännösten mukaan kielletty.
Pahalaaksonmaan alueella sijaitsevan kohteen SW2 etäisyys Natura-alueesta on yli
100 metriä. Kohde on esitetty kunnostettavaksi lapiokaivuuna. Muut Natura-alueen
ulkopuolella olevat kohteet sijaitsevat selvästi etäänpänä. ELY-keskus katsoo, ettei
Natura-alueen ulkopuolella tehtävistä kunnostuksista aiheudu Viiankiaavan suojeluperusteille merkittävästi heikentäviä vaikutuksia.
Lieventävät toimenpiteet
Lieventävillä toimenpiteillä voidaan vähentää kunnostushankkeen kielteisiä vaikutuksia.
Kunnostushankkeessa tulee noudattaa lukuun 7. koottuja lieventäviä toimenpiteitä. Lisäksi ELY-keskus esittää, että haittojen vähentämiseksi myös kohteella F12 pilaantunut maa-aines välivarastoidaan kohteella ja kuljetetaan pois vasta talviolosuhteissa.
Arvioinnissa on esitetty, että maa-aineksen kuljetus jalkaisin pois Natura-alueelta vaatii
noin 50 - 75 kuljetuskertaa, mikä aiheuttaa jonkinlaisen polun muodostumisen maastoon.
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Yhteisvaikutusten arviointi ja vaikutukset alueen eheyteen
Natura-arvioinnissa on arvioitava myös mahdolliset yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa. Yhteisvaikutuksia käsittelevässä luvussa on tarkasteltu
Sakatti 1-5 -alueella tehtyjä syväkairauksia ja nykyisen malminetsintäluvan sallimia
kairauksia. Lisäksi on mainittu, että muulla kuin malminetsintään liittyvällä maastoliikenteellä voi olla sattumatekijöiden vuoksi merkityksettömän pieniä heikentäviä vaikutuksia
Viiankiaavan suojeluperusteisiin.
Yhteisvaikutusten tarkastelussa korostuu se, että kunnostushankkeessa tehtävät toimet ja kulkeminen sijoittuvat samoille reiteille ja kohteille, joilla on tehty syväkairauksia.
Arvioinnin mukaan kunnostustoimet ovat kaikessa suhteessa lajien ja luontotyyppien
kannalta vaikutuksiltaan lievempiä verrattuna alueella toteutettuun malminetsintään.
Arvioinnissa verrataan kunnostustoiminnan ja syväkairausten tallausvaikutuspintaaloja. Syväkairausten tallausvaikutusalueeksi on laskettu 400 m2/kairauskohde (Natura
-arviointi 8.4.2015). Kunnostustoiminnan aiheuttama tallausvaikutus kairauspisteen ympäristössä on arvioitu hieman pienemmäksi, joten kunnostustoimet eivät lisää tallauksesta aiheutuvaa luontotyyppien heikentymistä.
Kunnostushanke on kuitenkin vaikutuksiltaan aivan erilainen kuin talvella tehtävät syväkairaukset. Kunnostustoimenpiteiden seurauksena kasvillisuus häviää kunnostettavalta
kohdalta ja kohteen välittömässä lähiympäristössä kasvillisuus muuttuu, heikkenee
eriasteisesti tai häviää. Voimakkaasti maaperää paljastavien häiriöt muuttavat kasvillisuutta pitkäkestoisesti. Em. Natura-arvioinnissa on laskettu, että syväkairauksista ja
pohjamoreenin näytteenotosta aiheutunut ns. voimakkaasti heikentyvä alue on 0,074
ha. Laskelmassa huomioon otettu syväkairausten määrä on 220 kairausta. Kunnostushankkeessa maamassojen kaivetaan ja kuoppia luiskataan vain viidessä (yhdessä
kohteessa pilaantunutta maa-ainesta on vain 1 - 2 sangollista) kohteessa, mutta ns.
voimakkaasti heikentyvä alue on kuopan syvyydestä riippuen yhteensä 0,0094 - 0,034
ha.
Lisäksi tulee ottaa huomioon, että sulan maan aikana kulkemisesta ja pitkosten rakentamisesta aiheutuu paikallisia vaikutuksia, vaikka käytetäänkin samoja reittejä kuin
malminetsinnässä ja liikkuminen tapahtuu jalkaisin lukuun ottamatta koneellisesti
kunnostettavaa kohdetta F23. Vaikka kunnostushanke ei suurenna kasvillisuusvaikutusaluetta, se kuitenkin kokonaisuutena lisää Viiankiaavan Natura-alueeseen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi tulee huomata, että tavoitteena on, että myös metsätalouden piirissä olleet alueet kehittyvät vähitellen luonnonmetsiksi.
ELY-keskus katsoo kuitenkin, että suunnitellulla kunnostushankkeella ei ole merkittävästi heikentäviä vaikutuksia yhteisvaikutukset huomioiden Viiankiaavan Natura-alueen
suojeluperusteisiin eikä alueen eheyteen edellyttäen, että kunnostus toteutetaan ottaen
huomioon lieventävät toimenpiteet.
Seuranta
Kunnostustoimenpiteiden tarkka dokumentointi ja seuranta on erittäin tärkeää. Työn aikana esiin tulevista mahdollista poikkeamista verrattuna lähtöoletuksiin tulee raportoida
välittömästi valvovalle viranomaiselle. Kaivutöiden aikana tulee erityisesti huolehtia
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siitä, että öljyhiilivedyt eivät pääse leviämään ympäristöön pinta- tai pohjavesien
mukana.
Lisäksi tulee seurata kunnostushankkeen kasvillisuusvaikutuksia sekä kunnostuskohteilla että reiteillä kuten arvioinnissa on esitetty.
Viiankiaavan soidensuojelualue
Kunnostushankkeen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon Viiankiaavan soidensuojelualueen rauhoitussäännökset. Viiankiaapa on perustettu soidensuojelualueeksi lailla
eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista (851/1988). Alueen rauhoitussäännökset on annettu asetuksessa 852/1988.
Metsähallituksen Lapin luontopalvelujen lausunto
Arvioinnin asianmukaisuus
Natura -arvioinnin tarkoituksena on luoda riittävä tiedollinen pohja hankkeen Natura
2000 -alueeseen kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Arviointi on luontodirektiivin 6
artiklan 3 kohdan ja luonnonsuojelulain 65.1 §:n mukaan tehtävä asianmukaisella
tavalla.
Ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 “Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä
riskinhallinta” mukaan ekologisten riskien tarkennettua määrittämistä voidaan pitää
tarpeellisena, kun arviointialue on esitettyä kriittistä pinta-alaa suurempi. Ohjeessa
ehdotetaan suuntaa antavaksi kriittiseksi pinta-alaksi luonnonsuojelualueelle ja niiden
suojavyöhykkeille 50 m2. Kunnostuksen yleissuunnitelmassa päädyttiin ratkaisuun,
jonka mukaan ekologisin perustein tehdyllä riskinarviolla määriteltyä kunnostustavoitetta sovelletaan pinta-alaltaan yhteensä yli 10 m2 vuotokohdissa. Tätä sinänsä
hyvää ratkaisua ei perustella Natura-arvioinnissa mitenkään.
Natura-arviointi perustuu alueella tehtyihin maastoinventointeihin. Kasvillisuuskartoituksiin on vuosina 2009-2015 käytetty 121 henkilötyöpäivää. Myös linnustokartoituksia
on toteutettu vuosina 2009-2010 sekä 2014-2018. Metsähallituksen näkemyksen
mukaan laadittu arviointi perustuu riittäviin selvityksiin ja on asianmukainen. Arvioinnin
perusteella lupaviranomainen voi varmistua, ettei kunnostustoiminnasta aiheudu laissa
kiellettyä seurausta alueen suojeluperusteena oleville luonnonarvioille. Sen sijaan kunnostuksen yleissuunnitelman ja Natura-arvioinnin perusteella on vaikea ottaa kantaa
esimerkiksi “nolla -vaihtoehdon” eli kunnostamatta jättämisen todellisiin riskeihin.
Riskinarvioinnissa on sovellettu varovaisuusperiaatetta, mutta epäselväksi jää kuinka
todennäköisiä esitetyt riskit ovat.
Kuten kunnostuksen yleissuunnitelmassa todetaan, ns. massanvaihto on eniten käytetty ja kustannustehokkain tapa puhdistaa pilaantuneita maa-alueita.
Erilaiset injektointimenetelmät olisivat vaatineet massojen poistamista enemmän koneellista työtä ja siksi ko. vaihtoehdoista luovuttiin. Epäselväksi jää, voitaisiinko esimerkiksi öljyhiilivetyjen biohajoamista edistävän haitattoman tehosteaineen käyttämisellä
saavuttaa edes kohtuullisia tuloksia niissä kohteissa, joissa pilaantunut maa-aines
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sijaitsee suhteellisen pinnassa. Myös öljyhiilivetyjen luontaisesta hajoamista ja haihtumista olisi voinut esittää arvioita.
Metsähallituksen käsitys arvioinnin johtopäätöksistä
Metsähallituksen näkemyksen mukaan pilaantuneiden alueiden kunnostamisen vaikutukset Viiankiaavan Natura 2000 -alueen luonnonarvioille on arvioitu asianmukaisesti,
eivätkä vaikutukset yksistään tai tarkasteltuna yhdessä jo toteutettujen malminetsintätoimenpiteiden kanssa ole merkittävästi heikentäviä. Kunnostuskohteet ja niille johtavat
reitit sijoittuvat pääsääntöisesti alueille, jotka ovat olleet metsätaloustoimenpiteiden
kohteina eivätkä siten täytä luontotyypin luonnonmetsät kriteerejä. Kunnostuskohteen
F19 osalta Metsähallitus esittää, ettei kohteelle kuljettaisi traktorilla sulan maan aikana,
koska entinen talvitie on alkanut ennallistumaan luontaisesti.
Luontodirektiivin lajeille aiheutuvien vaikutusten osalta toiminnan sijoittaminen lupamääräysten mukaisesti (kulkureitit vähintään 15 metrin ja kairauspisteet vähintään 30
metrin etäisyydelle esiintymistä) turvaa alueen suojelun perusteena olevien lajien esiintymät myös kunnostustoimenpiteiltä. Suojelun perusteena oleville linnuille aiheutuvat
vaikutukset jäävät myös suhteellisen vähäisiksi toiminnan ajoittumisen ja sijainnin
vuoksi.
Vaikka kunnostuksella ei ennalta arvioiden ole merkittävästi heikentäviä vaikutuksia
Natura -alueen suojelun perusteena oleville luonnonarvoille, tulisi kunnostus toteuttaa
vain, jos sen toteuttamatta jättämisellä olisi kiistatta enemmän haittavaikutuksia alueen
suojeluarvoihin. Metsähallitus jättää tarkoituksenmukaisen kunnostamisen tason Lapin
ELY-keskuksen ratkaistavaksi. Vaikka kyse ei Metsähallituksen näkemyksen mukaan
ole luonnonsuojelulain 5 a §:n mukaisesta luontovahingosta, on malminetsinnällä, joka
edellyttää luvanvaraista poikkeamista suojelualueen rauhoitussäännöksistä, aiheutettu
vahinkoa soidensuojelualueelle. Alueet eivät mahdollisten kunnostustoimien jälkeenkään palaudu vahinkoa edeltäneeseen tilaan ainakaan keskipitkällä aikavälillä. On
myös huomattava, että vaikka suurin osa kunnostettaviksi suunnitelluista kohteista
sijaitsee kuvioilla, jotka eivät täytä Natura-luontotyypin kriteerejä, on suojelun tavoitteena näillä alueilla luontotyypin toipuminen ihmistoiminnan aiheuttamasta heikkenemisestä ja kehittyminen kohti luonnonmetsää luontaisen sukkession kautta. Nyt tapahtuneet öljyvuodot ja mahdolliset kunnostustoimet hidastavat tätä prosessia, ja Metsähallituksen näkemyksen mukaan harkittavaksi voisivat tässä tapauksessa tulla myös
vapaaehtoisesti toteutettavat korvaustoimenpiteet.
Muuta lupaharkinnassa huomioon otettavaa
Ympäristönsuojelulain mukaista lupa-asiaa ratkaistaessa tulee huomioida, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Lupaharkinnassa tulee luonnonsuojelulain
Natura 2000 -verkostoa koskevien säädösten ohella huomioida se, että Viiankiaapa on
perustettu soidensuojelualueeksi lailla eräistä valtion omistamille alueille perustetuista
soidensuojelualueista (851/1988). Aluetta koskevat rauhoitussäännökset ovat asetuksessa 852/1988. Soidensuojelualueella on kielletty mm. ojitus, maa-ainesten ottaminen
sekä maa- ja kallioperän vahingoittaminen sekä esimerkiksi rakennelmien rakentaminen. Soidensuojelualueella ovat asetuksen mukaan kuitenkin sallittu muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia soidensuojelualueen tarkoituksenmukaisen hoidon ja käytön kannalta ja jotka ympäristöministeriö on hyväksynyt. Mikäli alueen kunnostaminen
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toteutetaan kunnostussuunnitelman mukaisesti, toteuttaminen edellyttää ympäristöministeriön hyväksymistä.
Lisäksi Metsähallitus toteaa, että kunnostussuunnitelman toteuttaminen edellyttää
Metsähallituksen maastoliikennelupaa, koska kyseessä ei ole maastoliikennelain
(1710/1995) 4 §:n 9-kohdan mukaisesta malminetsintäluvassa määritetyn toiminnan
kannalta välttämättömästä liikkumisesta.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös

Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitettujen alueiden
puhdistamisen. Ennen kunnostustöiden aloittamista kiinteistönomistajilta on saatava
suostumukset, Ympäristöministeriöltä on haettava lupa soidensuojelualueen rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen sekä Metsähallitukselta maastoliikennelupa kunnostustöiden yhteydessä tarvittavien koneiden liikkumiseen alueella. Pilaantuneen maan kunnostustöitä ei saa aloittaa ennen lupien myöntämistä.
Kunnostustöiden toteuttamisessa on otettava huomioon Metsähallituksen Lapin
luontopalvelujen ja Lapin ELY-keskuksen luontoympäristöyksikön lausunnot. Lisäksi on
noudatettava seuraavia määräyksiä.

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Luonnonsuojelualue:
 Kairauspisteiden F19, F23, F31 ja F36 alueilta on poistettava pilaantuneet
maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät Kunnostuksen yleissuunnitelmassa ekologisin perustein tehdyllä riskinarviolla määritellyn kunnostustavoitteen 356 mg/kg >C10-C40 haitta-aineiden osalta sekä valtioneuvoston
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman
asetuksen (214/2007) kynnysarvot muiden mahdollisten haitta-aineiden
osalta.
 Kairauspisteiden F12, F17 alueilta on poistettava pilaantuneet maa-ainekset,
joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät Kunnostuksen yleissuunnitelmassa
kulkeutumisriskin perusteella määritellyn kunnostustavoitteen 728 mg/kg
>C10-C40 haitta-aineiden osalta sekä valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007)
kynnysarvot muiden mahdollisten haitta-aineiden osalta.
Pohjavesi- sekä muut alueet:
 Kairauspisteiden F130, Pelto, Päälanssi, SW2, Rantalanssi ja Reitti
alueilta on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) kynnysarvot.
Pilaantuneen maan kunnostustyöt ja kaivantojen viimeistelytyöt tulee toteuttaa
PIMA-ilmoituksessa esitetyllä tavalla. Biologista hajoamista tehostavien tehosteaineiden (biostimulanttien) käyttö on kielletty luonnonsuojelualueella.
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Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoisuudet ylittävät tavoitepitoisuudet saadaan poistettua. Kaivumaita, joiden pitoisuudet
jäävät alle tavoitepitoisuuksien, voidaan hyödyntää kaivannoissa.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän 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.

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 Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa eikä haittaa. 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.

3.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät määräyksessä 1 annetut tavoitetasot voidaan välivarastoida kaivupaikalla nestetiiveissä säkeissä tai
vastaavissa kunnostusta seuraavan talven huhtikuun loppuun asti. Säkit tulee
asettaa geoverkon päälle ja peittää vesi- ja lumisateelta huuhtoutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

4.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, se on
poistettava esimerkiksi öljyntorjunnassa käytettävillä öljynimeytysmatoilla tai
vastaavilla. Vedestä talteen otettu pilaantuneita aineksia sisältävä jäte on
toimitettava laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä
vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.

5.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 9 täsmennetyllä tavalla ja
mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä 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 ympäristö- ja
terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta sekä vaikutukset Natura-alueen
suojelun perusteena oleville luonnonarvoille.

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
6.

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-kes-
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kukselle ja Sodankylän 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
7.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän 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
8.

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

9.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla ilmoituksessa esitetyllä tavalla. Tarkkailussa
on määritettävä vähintään määräyksessä 1 esitetyt haitta-aineet. Lapin ELYkeskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattava
mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

10.

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

11.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
 yhteenveto kiinteistöillä 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 5 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 10 mainittu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja
 työmaakokousten pöytäkirjat/muistiot.

Päätöksen perustelut
Lapin ELY-keskus katsoo, että pilaantuneen maaperän puhdistaminen ilmoituksessa
esitetyllä tavalla ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen täyttää
ympäristönsuojelulaissa pilaantuneen maaperän puhdistamiselle asetetut vaatimukset
eikä kunnostustyöstä tai kiinteistön maaperästä aiheudu jatkossa terveyshaittaa,
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vaaraa ympäristölle tai haittavaikutuksia alueen suojeluarvoihin. Ennakolta arvioiden
kohteen pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi
selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevia hyväksyttäviä
puhdistusmenetelmiä eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.
Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tehtävillä kunnostustoimilla parannetaan
ympäristön nykyistä tilaa ja siten vähennetään maaperän pilaantumisesta aiheutuvat
riskit hyväksyttävälle tasolle. Poistamalla maaperästä haitalliset aineet pystytään
varmistumaan, ettei niistä voi tulevaisuudessa aiheutua pitkälläkään aikavälillä haittaa
tai vaaraa terveydelle eikä ympäristölle.
Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Kunnostustavoitteiksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) sekä Ympäristöhallinnon ohjeiden 6/2014 mukaiset ekologiset-, kulkeutumis- ja terveysriskiperusteiset
tavoitepitoisuudet. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoja määrittäessään huomioon alueiden sijainnit luonnonsuojelu- ja pohjavesialueilla, kaavoitustilanteen sekä
käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevia hyväksyttäviä puhdistusmenetelmiä eikä toiminnasta ennakolta arvioiden aiheudu ympäristön
muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Määräys biostimulanttien käytön kieltämisestä on
tarpeen luonnonsuojelualueella, koska ilmoituksessa esitetyistä tuotteista ei ole tuotu
esille riittävästi tutkimustietoa tuotteiden ympäristö- ja puhdistusvaikutuksista. Kunnostustyölle on asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan
kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys 1).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen 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 kunnostettavilla alueilla estetään mm. oikeanlaisen kuljetuskaluston
valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä. Pilaantuneiden maa-ainesten
välivarastoinnilla minimoidaan kuljetusten aiheuttamat ympäristöhaitat (määräykset 23).
Kaivantoihin kertyvien vesien 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 4).
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 5).
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Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 6).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 7).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadunvalvontaa, 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 8-11).
LAUSUNTOIHIN VASTAAMINEN
Lapin ELY-keskuksen luontoympäristöyksikön ja Metsähallituksen Lapin luontopalvelujen lausunnot on otettu huomioon päätöksen ratkaisussa ja määräyksissä sekä
niiden perusteluissa ilmenevästi.
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 21.9.2020 asti. Maaperän puhdistamista koskeva asia on
saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saada puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta
Lapin ELY-keskus määrää ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla, että päätöstä on
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin
voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi ja Sodankylän kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Jäämerentie 1,
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Sodankylä. 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 §,
200 § ja 205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011) 12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 § ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 § ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 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 3 300 €
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 60 tuntia eli maksu on yhteensä 3 300 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944)
LASKUN LÄHETTÄMINEN
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää myöhemmin tätä päätöstä
koskevan laskun.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Metsähallitus, Luontopalvelut, Lappi
Ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto
Lapin ELY-keskus, luontoympäristöyksikkö
Suomen ympäristökeskus
Kiinteistöjen omistajat
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TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistöjen 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 4.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Tämän päätöksen valmisteluun on osallistunut insinööri Anna-Kaisa Puhakka.
HYVÄKSYNTÄ
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Vesa-Matti
Määttä ja ratkaissut johtaja Timo Jokelainen.
LIITTEET Liite 1. Sijaintikartta
Liite 2. Kairauspistekartta (Eurofins Ahma Oy, Natura-arvioinnin liite 2A)
Liite 3. Kunnostuksen reittisuunnitelma (Eurofins Ahma Oy, Natura-arvioinnin liite 6)
Liite 4. Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
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Liite 1.

Sijaintikartta

Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: 7486615.3750615, E: 487239.63183597
Karttatuloste ei ole mittatarkka. Kiinteistörajat ja -tunnukset päivitetään toistaiseksi vain kerran viikossa.
Rekisteripalvelujen kautta kartalle haetut palstat ja määräalat ovat ajantasaiset.
Tulostettu Kiinteistötietopalvelusta 19.09.2018.

Suojelualueet
Viiankiaapa, Natura-alueen rajaus
Soidensuojeluohjelma-alue
Yksityinen luonnonsuojelualue

Liite 2.

LIITE 2A.

Malminetsintäalue ja toteutettu kairaustoiminta
Kairatut pisteet 2017-2018
Malminetsintäalue Sakatti 1-5

Suojavyöhyke
30 metriä kairauspisteestä, 15 m reitin keskiviivasta

Kunnostussuunnitelma
Vanha metsäautotie / Esitetty koneellisen kunnostuksen reittisuunnitelma
Esitetty koneellisen kunnostuksen reitti, ei metsäautotie
Esitetty kunnostusreitti, ei kulkua koneellisesti

Piste
F17
F12
SW2
F31
F36
F19
F130
F23
Pelto
Päälanssi
Rantalanssi
Reitti
NE1
F38
F5
F13
F41
F48
F10
F21
SW5
SW3
SW1
F127
F27
F25
F29
F30

Kunnostus
Kunnostus lapiokaivuu
Kunnostus lapiokaivuu
Kunnostus lapiokaivuu
Kunnostus lapiokaivuu
Kunnostus lapiokaivuu
Kunnostus lapiokaivuu
Kunnostus koneellisesti
Kunnostus koneellisesti
Kunnostus koneellisesti
Kunnostus koneellisesti
Kunnostus koneellisesti
Kunnostus koneellisesti
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
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Vanha metsäautotie / Esitetty koneellisen kunnostuksen reittisuunnitelma
Esitetty koneellisen kunnostuksen reitti, ei metsäautotie
Esitetty kunnostusreitti, ei kulkua koneellisesti
Kosteikkojen tukirakenteet

Kunnostussuunnitelman reitit

30 metriä kairauspisteestä, 15 m reitin keskiviivasta

Suojavyöhyke

Kairatut pisteet 2017-2018
Malminetsintäalue Sakatti 1-5

Malminetsintäalue ja toteutettu kairaustoiminta

Viiankiaapa, Natura-alueen rajaus
Soidensuojeluohjelma-alue
Yksityinen luonnonsuojelualue

Suojelualueet
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LIITE 6.
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Liite 3.

Liite 4.
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 22.10.2018.

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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