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Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän
ja pohjaveden puhdistamisesta.
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TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut
maaperän pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperä. Mikäli pilaantumisen
aiheuttajaa ei saada selville tai täyttämään puhdistamisvelvollisuuttaan, on alueen
haltijan laissa tarkemmin mainituissa tapauksissa puhdistettava maaperä. Jollei
haltijaa voida velvoittaa puhdistustoimenpiteisiin, on kunnan puhdistettava maaperä.
Lain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella
alueella, sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen
kaivualueella, tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi, voidaan ryhtyä
tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä
ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen
työvaiheen aloittamista.
Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen,
jossa voidaan antaa tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta,
puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksien hyödyntämisestä sekä tarkkailusta.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 11.7.2019
MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI
ILMOITUKSET
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) tai sitä
aiemmat toimivaltaiset viranomaiset eivät ole tehneet ympäristönsuojelulaissa
tarkoitettuja päätöksiä ilmoituksessa mainitun kiinteistön maaperän tai pohjaveden
puhdistamisesta.
ELY -keskus on 10.4.2019 antanut Kynttilä-Tuote Oy:lle lausunnon, jossa on mm.
esitetty alueella tarvittavia jatkotoimenpiteitä koskeva valvontaviranomaisarvio.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS.
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
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PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT
Ilmoituksen
liitteenä
olevan
pilaantuneen
maaperän
puhdistuksen
yleissuunnitelmassa (Ramboll Finland Oy. Kynttilä-Tuote, Salo. Pilaantuneen
maaperän puhdistuksen yleissuunnitelma. 5.7.2019) ja tutkimusraportissa (Ramboll
Finland Oy. Kynttilä-Tuote, Salo. Maaperän haitta-ainetutkimus. 28.3.2019) on
esitetty seuraavia puhdistettavaa aluetta koskevia tietoja:
Alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Yleissuunnitelma koskee Salon kaupungissa osoitteessa Kailiniituntie 8 sijainneen
Kynttilä-Tuote Oy:n tehtaan kiinteistöä. Kiinteistöllä on sijainnut Kynttilätuote Oy:n
tehdas vuodesta 1982. Tehtaassa on valmistettu erityisesti ulkokäyttöön tarkoitettuja
öljykynttilöitä. Tehtaalla syttyi syyskuussa 2018 tulipalo, joka tuhosi noin puolet
tehtaan tiloista. Tulipalossa kemikaaleja ja tuotantolaitteita sisältänyt osa täysin.
Tulipalon aikana tehtaassa oli varastoituna n 200 t parafiinia. Kynttilätehtaan toiminta
ei kiinteistöllä jatku, eikä kiinteistön jatkokäytöstä ole tietoa.
Maaperän puhdistaminen koskee aluetta, jolla tulipalossa tuhoutuneen rakennus
sijaitsi. Puhdistettava alue sijaitsee liike- ja teollisuusrakennusten korttelialueella
(KLTY -asemakaavamerkintä).
Puhdistettava kiinteistön rajoittuu idässä kiinteistöön, jossa sijaitsee tulipalossa
säilynyt varastorakennus. Muut lähialueet ovat tie- ja katualueita. Lähin
asuinrakennus sijaitsee n 40 m etäisyydellä puhdistettavasta alueesta.
Maaperä

Puhdistettavan kiinteistön pintamaa on täyttömaata, pääasiassa soraa ja hiekkaa.
Täyttömaakerroksen paksuus vaihtelee välillä 0,3 - 0,9 m. Täyttömaakerroksen
alapuolella on luonnontilainen tiivis savi. Savikerroksen paksuutta ei ole määritetty.

Pohja- ja pintavedet
Puhdistettava alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät luokitellut
pohjavesialueet sijaitsevat puhdistettavasta alueesta n. 1,5 km etäisyydellä lännessä.
Halikonjoki, joka sijaitseen n. 600 m etäisyydellä puhdistettavasta alueesta, laskee
Viurilanlahteen, josta veden kulkeutuvat Halikonlahteen.
Asfaltoiduilta alueilta sadevedet ohjataan hulevesiviemäreihin. Muualla sadevedet
imeytyvät maaperään.
Maaperätutkimukset, haitta-ainepitoisuudet ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen määrä
Palaneen tehdasrakennuksen pohjalaatan ja paloalueen ympäristön maaperää on
tutkittu 14.2.2019 (Kynttilä-Tuote, Salo. Maaperän haitta-ainetutkimus. Ramboll
Finland Oy, 23.3.2019). Tutkimusten yhteydessä alueelta, jonka pinta-ala oli n. 6000
m2, otettiin maaperänäytteitä 12 koekuopasta. Koekuopista otettiin yhteensä 28
maanäytettä. Laboratorioon lähetetyistä maanäytteistä määritettiin seuraavat haittaaineet: öljyhiilivedyt (C10-C40), alkuaineet, VOC-yhdisteet, PAH -yhdisteet ja PCB yhdisteet. Lisäksi näytteistä määritettiin syanidipitoisuus, pH-arvo sekä orgaanisen
hiilen kokonaispitoisuus (TOC).
Perfluoratut yhdisteet, sekä PCDD- ja PCDF -yhdisteiden pitoisuudet määritettiin
kolmesta kokoomanäytteestä.
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Laboratoriossa analysoiduissa näytteissä todettiin öljyhiilivetyjakeita (C10-C40) jotka
ylittivät valtioneuvoston asetuksen (214/2007) haitta-aineille asetettun ylemmän
ohjearvon. Suurimmillaan öljyhiilivetyjakeiden (C10 - C40) pitoisuus oli n. 16 000 mg/kg.
Kokoomanäytteiden PCDD- ja PCDF -yhdisteiden
(PCDD/F-TEQ -arvo) alitti asetuksen kynnysarvon.

toksisuusekvivalenttiarvo

Näytteiden haihtuvien hiilivety-yhdisteiden, syanidin ja perfluorattujen yhdisteiden
pitoisuudet eivät ylittäneet laboratorion määritysrajoja. Näytteiden pH -arvo vaihteli
välillä 6 - 11. Orgaanisen aineksen määrä oli analysoiduissa näytteissä alle 1 %.
Pinta- ja pohjavesien laatu
Maaperän haitta-ainetutkimusraportin mukaan lähialueen pintavesissä (ojavesissä)
todettiin kohonneita pitoisuuksia bentseeniä, naftaleenia ja fenoliyhdisteitä (LounaisSuomen Vesi- ja ympäristötutkimus Oy). Raportissa ei ole tarkempia tietoja ojavesien
laadusta.
Pohjavesien haitta-ainepitoisuuksia ei ole tutkittu tulipaloon liittyvänä asiana.
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Maaperän puhdistuksen yleissuunnitelmassa esitetyn puhdistustarvetta ja -tavoitetta
koskevan arvioinnin mukaan puhdistettavan alueen asemakaavan mukainen
käyttötarkoitus ja alueen luonne huomioiden, on maaperästä poistettava tulipalon
seurauksena päässeet öljyhiilivetyjakeet, joiden pitoisuudet ylittävät asetuksen
21/2007 alemmat ohjearvot.
Suunnitelman mukaan
jälkiseurantavelvoitteita.

alueelle

ei

näin

menetellen

jää

käyttörajoitteita

tai

Mikäli suunnittelualueelle jää puhtaustavoitteet ylittäviä massoja, niistä laaditaan
erillinen riskitarkastelu.
Pilaantuneen maaperän puhdistustyön tavoite ja toteuttaminen
Yleissuunnitelman mukaan puhdistustyön tavoitteena on poistaa kaivamalla
kohteesta maa-ainekset, joissa öljyhiilivetyjakeiden pitoisuus ylittää asetuksen
214/2007 alemmat ohjearvot. Puhdistettava alue on esitetty ilmoituksen liitekartassa,
joka tämän päätöksen liitteenä.
Pilaantunut maa-aines poistetaan arviolta 0,5-1,0 m syvyyteen maanpinnasta.
Kaivutyötä laajennetaan tarpeen mukaan siten, että asetetut puhdistustavoitteet
saavutetaan koko suunnittelualueella.
Maa-ainesjätteiden ja muiden jätteiden käsittely
Poistettavat pilaantuneen
vastaanottopaikkoihin.

maat

toimitetaan

asianmukaiset

luvat

omaaviin

Maat kaivetaan suoraan kaivannosta auton lavalla. Maita välivarastoidaan
mahdollisten jatkotutkimusten ajan. Välivarastoidut maat peitetään, jos varastointiaika
on yli 2 vrk. Poistettavat kuormat peitetään ja pilaantuneista kuormista laaditaan
kuormakohtaiset siirtoasiakirjat.

4/12

Maasta erotellaan suuret jätejakeet, jotka toimitetaan mahdollisuuksien mukaan
uusiokäyttöön, kierrätykseen tai hyödynnettäväksi. Kierrätyskelvottomat jätteet
toimitetaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.
Puhdistuksen valvonta ja työaikainen näytteenotto
Maaperän puhdistusta ohjaa ympäristötekninen valvoja, jonka yhteystiedot
ilmoitetaan viranomaisille työn aloitusilmoituksen yhteydessä. Valvoja ohjaa
massanvaihtoa aikeisempien tutkimustulosten, aistinvaraisten havaintojen sekä
kenttä- ja laboratoriomittausten avulla.
Poistettavasta maasta otetaan näytteitä niin, että jokaista 200 m3 suuruista
poistettavaa maa-aineserää kohti otetaan vähintään yksi näyte, tutkimusvaiheessa
otetut näytteet huomioiden.
Öljyhiilivetyjen kenttäanalyysit tehdään PetroFlag -analysaattorin avulla. Kuparin,
lyijyn ja sinkin kokonaispitoisuuksia seurataan XRF -mittarin avulla. Noin joka kolmas
kenttämittauksella mitattu näyte toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi.
Laboratoriossa näytteistä määritetään maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet
(öljyhiilivedyt C10-C40). Jos kaivumaissa todetaan viiteitä muista haitta-aineista,
analysoidaan myös kyseiset haitta-aineet.
Kaivantovesien käsittely
Mikäli puhdistustöiden yhteydessä kaivantoon kertyy huomattavasti vettä, otetaan
vedestä näyte laboratorioanalyysejä varten. Viranomaisten kanssa sovitaan erikseen
vesien johtamisesta laboratorioanalyysien perusteella.
Jäännöspitoisuusnäytteenotto
Pilaantuneen maan poistamisen jälkeen kaivualueen maaperän jäännöspitoisuudet
määritetään kaivannon pohjasta ja seinämistä otettavien näytteiden avulla. Kaivannon
pohjalta kootaan näyte, joka edustaa n 100 m2:n suuruista aluetta. Seinämänäyte
kootaan niin että yksi näyte edustaa n 10 m2:n suuruista seinämäaluetta (1 m x 10 m).
Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa ainakin ne haitta-aineet, joita
alueella on todettu alemman ohjearvotason ylittäviä pitoisuuksina.
Mahdollinen eristysrakenne
Mikäli kiinteistön rajalla tai kaivannon seinämissä todetaan puhtaustavoitteet ylittäviä
pitoisuuksia, asennetaan kaivurajalle huomiorakenne tai tapauskohteisesti
suunniteltava eristerakenne. Huomio- ja eristerakenteita koskeva suunnitelma
toimitetaan ympäristöviranomaisen hyväksyttäväksi ennen asennusta. Rakenteet
esitetään maaperän puhdistuksen loppuraportissa.
Työaikaisten riskien hallinta, odottamattomat tilanteet, työsuojelu
Pilaantuneita maamassoja kastellaan pölyämisenestämiseksi. Ajoreittejä pestään ja
harjataan, mikäli maata kulkeutuu puhdistusalueen ulkopuolelle. Puhdistusalueella
noudatetaan normaalia maanrakennustyömaan suojautumista. Kohonneita haittaainepitoisuuksia sisältävillä alueilla työskenneltäessä käytetään henkilökohtaisia
suojaimia.

5/12

Jälkiseuranta
Jälkiseurantaa ei tarvita, mikäli asetetut puhdistustavoitteet saavutetaan, muussa
tilanteessa jälkiseurantatarve arvioidaan loppuraportin riskitarkastelun yhteydessä.
Kirjanpito ja loppuraportti
Ympäristötekninen valvoja pitää puhdistustyön kirjaa, johon kirjataan mm. tiedot
kaivetuista maista ja niiden käsittelystä.
Maaperän puhdistustyön päätyttyä toimenpiteistä laaditaan loppuraportti, jossa
esitetään tiedot mm. kunnostustyön toteutuksesta, kaivettujen ja poistettujen
massojen määrät, haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat. Lisäksi esitetään arvio
tavoitteiden toteutumisesta. Raportti toimitetaan Varsinais-Suomen ELY -keskukselle
ja Salon kaupungin ympäristönviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa
kunnostustöiden päättymisestä.
Tiedotus

Maaperän puhdistustyön aloituksesta ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY keskukselle ja Salon kaupungin ympäristöviranomaiselle viikko ennen töiden
aloittamista. Kunnostustöiden päättymisestä ilmoitetaan vastaaville viranomaisille.

Puhdistustyön aikataulu
Puhdistustyön aloitetaan elo-syyskuussa 2019. Työn arvioidaan kestävän kaksi
viikkoa.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut ilmoituksen ja sen liitteenä olevat
puhdistamista koskevat asiakirjat. ELY -keskus hyväksyy maaperän puhdistamista
koskevat menettelyt kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan
on lisäksi huolehdittava siitä, että ilmoituksessa mainitun kiinteistön (jatkossa
toimenpidealue) maaperän puhdistustyössä noudatetaan seuraavia määräyksiä:
Maaperän puhtausarvot
1)

Toimenpidealueen maaperän puhdistustyöt on aloitettava ilmoituksen liitekarttaan
merkittyjen tutkimuspisteiden KK5, KK6 tai KK12 alueelta. Puhdistustöitä on
jatkettava, kunnes toimenpidealueen maaperään jäävien raskaiden öljyjakeiden (C21C40) pitoisuus ei ylitä arvoa 600 mg/kg.
Mikäli toimenpidealueen maaperässä todetaan puhdistustyön aikana tai myöhemmin
asetuksessa lueteltuja haitta-aineita, joiden pitoisuudet ylittävä alemmat ohjearvot, on
puhdistustöitä jatkettava tätä päätöstä noudattamalla, kunnes kyseisen haitta-aineen
pitoisuus alittaa alemman ohjearvon (YSL 133 §).

2)

Toimenpidealueen maaperän puhdistustyö katsotaan riittäväksi, kun määräyksessä 4
mainittujen jäännöspitoisuusnäytteiden laboratoriotuloksista on vähennetty käytetyn
analyysimenetelmän mittausepävarmuus, ja näin saatu pitoisuus alittaa
määräyksessä 1 mainitut puhtausarvot (YSL 133 §).

3)

Mikäli puhdistustyön aikana käy ilmi, ettei määräyksessä 1 mainittuja puhtausarvoja
parhaasta mahdollisesta kaivutyöstä saavuteta, on maaperän puhdistamisesta
vastuussa olevan arvioitava toimenpidemaaperän puhdistustarve kokonaan
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uudelleen. Puhdistustarpeen arvioinnissa on noudatettava valtioneuvoston asetusta
(214/2007) ja ympäristöhallinnon ohjetta 6/2014. Arvioraportti on toimitettava
Varsinais-Suomen ELY -keskukselle jatkotoimenpiteiden arviointia varten.
Puhdistustarpeen arvioinnin lopputuloksesta riippuen on varauduttava myös siihen,
että pilaantuneeksi arvioidun maaperän puhdistustöitä on jatkettava, ja mahdollisesti
jollain muulla kuin ilmoituksessa mainitulla menetelmällä (133 §).
Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
4)

Puhdistustyön lopputulos on todettava kaivualueelle jäävästä maaperästä koottujen ja
laboratoriossa analysoitavien jäännöspitoisuusnäytteiden avulla. Jokaista noin 100
m2:n suuruista puhdistettua aluetta kohti on koottava yksi jäännöspitoisuusnäyte.
Jäännöspitoisuusnäytteet on koottava niin, että ne parhaalla mahdollisella tavalla
edustavat kaivualueelle jäävän maaperän maalajeja ja kerroksellisuutta.
Kaivualueen pinta-alasta huolimatta on jokaisesta maaperän puhdistamiseksi
tehdystä kaivannosta koottava vähintään viisi jäännöspitoisuusnäytettä. Kaivannon
pohjalta on koottava ainakin yksi näyte ja muut vähintään neljä
jäännöspitoisuusnäytettä on koottava kaivannon seinämistä.
Mikäli kaivualueen pohjan ja seinämien yhteenlaskettu pinta-ala on alle 5 m2, on
tällaisesta kaivannosta koottava vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä
(pohjanäyte ja seinämiä edustava näyte) (YSL 136 §).

5)

Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin
puhtausarvoksi asetettujen öljyhiilivetyjen (C21-C40) pitoisuus. Analyysimenetelmien
mittaustarkkuuden on oltava sellainen, että tuloksia voidaan verrata asetettuihin
puhtausarvoihin. Jäännöspitoisuuksien toteamiseen käytetyt analyysitodistukset on
liitettävä puhdistustyön loppuraporttiin (YSL 136 §).

Poistettavien maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely
6)

Puhdistustyön yhteydessä paikaltaan poistettavat maat on luokiteltava pilaantuneeksi
maa-ainesjätteeksi, mikäli yhdenkin haitallisen aineen pitoisuus maa-aineksessa
ylittää valtioneuvoston asetuksen (214/2007) liitteessä mainitun alemman ohjearvo.
Pilaantuneet maa-ainesjätteet ja muut maa-ainesjätteet on toimitettava käsiteltäväksi
seuraavasti:
Pilaantuneita maa-ainesjätteitä voidaan toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle,
mikäli jätteen kaatopaikkakelpoisuus on selvitetty valtioneuvoston asetuksen
(331/2013) mukaisesti ja toimenpiteestä on sovittu kaatopaikan luvan haltijan kanssa.
Kaatopaikkakelpoisuutta koskevat testaustulokset on toimitettava jätteen
vastaanottoon suunnitellun kaatopaikan pitäjälle, ja tiedoksi ELY -keskukselle,
hyvissä ajoin ennen kuin maita voidaan toimittaa kaatopaikalle. Mikäli
kaatopaikkakelpoisuutta ei ole selvitetty, on tavanomaisen jätteen kaatopaikan
jätetäyttöön mahdollista sijoittaa ainoastaan maa-ainesjätettä, jossa haitallisen aineen
pitoisuudet alittavat asetuksen ylemmät ohjearvot, ellei kaatopaikan ympäristöluvassa
ole toisin määrätty.
Maat, jotka kaatopaikkakelpoisuutta koskevan selvityksen mukaan eivät sovellu
tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, sekä maat, joiden kaatopaikkakelpoisuutta ei ole
selvitetty, ja joissa yhdenkin haitallisen aineen pitoisuus ylittää asetuksen ylemmän
ohjearvon, on toimitettava laitokselle, jolla on ympäristönsuojelulain tarkoittama lupa
ottaa vastaan ja käsitellä kyseisiä maita.
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Maat, joissa haitallisten aineiden pitoisuudet varmasti ja luotettavasti alittavat
asetuksen alemmat ohjearvot, voidaan sijoittaa maankaatopaikalle maankaatopaikan
ympäristöluvan määräysten mukaisesti, ja mikäli toimenpiteestä on sovittu
maankaatopaikkaluvan haltijan kanssa.
Maat, joissa haitallisten aineiden pitoisuudet varmasti ja luotettavasti alittavat
kynnysarvot, käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa. Maat, joissa haita-aineiden pitoisuudet
varmasti ja luotettavasti alittavat asetuksen alemmat ohjearvot, voidaan käyttää
toimenpidealueella kaivantojen täytemaina (YSL 136 §).
7)

Ennen pilaantuneiden maiden kaivutöiden aloitusta on puhdistustyöstä vastaavan
selvitettävä, minne maa-ainesjätteet voidaan toimittaa luvallisesti käsiteltäväksi.
Puhdistustyön aloitusilmoituksessa on oltava tiedot laitoksista (laitoksen nimi,
lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt viranomainen), jonne maa-ainesjätteitä on
tarkoitus toimittaa (YSL 136 §).

8)

Maa-ainesjätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sille, jolla on jätelain 94 §:n
mukaisen jätehuoltorekisterin mukaan oikeus ammattimaisesti kuljettaa ainakin
valtioneuvoston asetuksen (179/2012) liitteen 4 tunnusnumeroilla 17 05 03* ja 17 05
04 mainittuja maa- ja kiviaineksia (JL 94 §).

9)

Jätelain 121 §:n mukaiset pilaantuneen maa-aineen siirtoasiakirjat tai niiden
jäljennökset on säilytettävä kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta (JL 121 §).

10)

Jätelain 98 §:n mukainen ote jätehuoltorekisteristä sekä pilaantunutta maa-ainesta
koskeva siirtoasiakirja on oltava mukana pilaantuneen maa-ainesjätteen kuljetuksen
aikana. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille ja poliisille (JL 98 §).

Raportointi
11)

Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä
ilmoituksessa mainittujen, sekä tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi
seuraavat tiedot:
Puhdistetun alueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiinteistötunnus).
Puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät sekä työn kokonaiskestoaika.
Kenttämittaustulosten luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden
laboratorioanalyysitodistukset.
Kaivualueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot jäännöspitoisuusnäytteiden analyysitodistuksista, joista käy selville käytetyt analyysimenetelmät ja
niiden määritystarkkuudet.
Kartta (piirros), josta selviää tarkasti puhdistetun alueen rajat, kohdat, josta on
poistettu pilaantuneita maita, maa-ainesten poistosyvyydet ja näytepisteet, josta
jäännöspitoisuusnäytteitä on otettu.
Kartta, josta selviää alueet, joissa kaivantojen täytöissä on käytettyjen kohteesta
peräsin olevia kaivumassoja.
Hyödynnettyjen maiden kenttämittauksin ja laboratorioanalyysein todetut haittaainepitoisuudet.
Kohteesta poistettujen pilaantuneiden maa-ainesjätteiden käsittelypaikkatiedot
(laitos, osoite) ja niihin toimitetun maan määrä (tonnia) ja maiden sisältämien
haitta-aineiden kokonaismäärät.
Kaatopaikalle toimitetun maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoisuustestien tulokset,
tai muu arvio jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta.
Kaivantoihin kerääntyneen veden laatu-, määrä-, sekä käsittelytiedot.
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-

Arvio puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneista tekijöistä ja
arvion epävarmuustekijöistä sekä esitykset jatkotoimenpiteistä.

Loppuraportti ja tässä päätöksessä määrätyt ilmoitukset on toimitettava VarsinaisSuomen ELY -keskuksen kirjaamoon. Sähköiset asiakirjat osoitteeseen
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Muut asiakirjat osoitteeseen PL 236, 20101
Turku.
Loppuraportti on toimitettava Varsinais-Suomen ELY -keskukselle tarkastettavaksi
kolmen kuukauden kuluessa puhdistustyön päättymisestä. Loppuraportti ja ilmoitukset
on lisäksi toimitettava tiedoksi Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
(YSL 136 §).
Muut määräykset
12)

Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on voimassa oleva
ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus, tai kokemusta
useasta
ilmoituksessa
mainitun
puhdistusmenetelmän
ohjauksesta,
maaperänäytteenotosta ja kenttämittausmenetelmien käytöstä. Asiantuntijan on
ohjattava puhdistustyötä toimenpidealueella aina kun pilaantuneita maita kaivetaan tai
toimitetaan muualle käsiteltäviksi. Asiantuntijan yhteystiedot on ilmoitettava
puhdistustyön aloitusilmoituksessa (YSL 209 §).

13)

Naapurikiinteistöjen omistajille on ilmoitettava, mikäli maaperän puhdistustyön aikana
todetaan, että toimenpidealueelta peräsin olevia haitta-aineita on kulkeutunut
naapurikiinteistölle. Naapurikiinteistöillä mahdollisesti tarvittavista maaperän
puhdistustöistä tai niihin liittyvistä menettelyistä on tässä tapauksessa sovittava
kiinteistön omistajan kanssa (YSL 133 §).

14)

Toimenpidealueen
maaperän
maa-ainesten
käyttöä
rajoitettava,
mikäli
jäännöspitoisuusnäytteissä todetaan haitta-aineita, joiden pitoisuudet ylittävät
asetuksen tarkoittamat kynnysarvot (YSL 133 §).

15)

Puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikaisista puhdistustyötä koskevista
muutoksista on ilmoitettava Varsinais-Suomen ELY -keskukselle ja Salon kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 136 §).

16)

ELY -keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien tulosten
tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän tai pohjaveden puhdistamiseen
liittyviä ohjeita tai määräyksiä (YSL 136 §).

PERUSTELUT
Ilmoituksessa esitetyn perusteella on maaperän puhdistamista ja maa-ainesjätteiden
käsittelyä koskeva asia ratkaistu ympäristönsuojelulain 136 §:ssä mainitun
ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella. Päätöksen määräykset ovat
tarpeen puhdistustyön tavoitteita, puhdistustyön valvontaa ja lopputuloksen arviointia
varten.
Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava siihen
tilaan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle. ELY -keskus katsoo, että toimenpidealueen maaperä saadaan
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puhdistettua edellä mainitun vaatimuksen mukaisesti, kun maaperästä poistetaan
maat, joissa haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät ilmoituksessa esitetyt arvot,
jotka noudattavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alempia ohjearvoja.
Puhdistustyön toteutusta ja valvontaa varten puhtausarvo on yksilöity haitta-aineelle
(öljyhiilivetyjakeet C21-C40), jonka pitoisuus toimenpidealueen maaperässä on
tutkimusraportin mukaan ylittänyt alemman ohjearvon. Koska maaperätutkimuksiin
liittyy aina epävarmuustekijöitä, on määräyksessä asetettu puhtausarvot myös muille
haitallisille aineille, joita saattaa tulla esille puhdistustyön aikana, tai alueen
myöhempien maankaivutöiden yhteydessä (määräys 1).
Toimenpidealueen maaperän puhtausarvojen katsotaan tulleen saavutetuksi, kun
jäännöspitoisuusnäytteiden
ilmoitetusta
pitoisuusarvosta
vähennetään
analyysimenetelmän mittausepävarmuus. Näin saadun pitoisuuden arvioidaan
riittävän varmistamaan sen, ettei maaperään jääneistä haitta-aineista aiheudu
terveys- tai ympäristöhaittaa tai -vaaraa. Analyysimenetelmän mittausepävarmuudella
tarkoitetaan tässä tapauksessa pitoisuusarvojen vaihteluväliä, jonka välissä
haitallisen aineen pitoisuusarvon ilmoitetaan olevan (määräys 2).
Toimenpidealueen maaperän puhdistustöitä on jatkettava, mikäli tässä päätöksessä
asetettuja puhtausarvoja ei parhaasta mahdollisesta kaivumenetelmästä huolimatta
saavuteta. Puhdistustarve on tässä tapauksessa arvioitava kokonaan uudelleen,
koska esimerkiksi kohdealueen maaperän haitta-ainepitoisuudet ja -määrät ovat
muuttuneet kaivutöiden yhteydessä. Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on
varauduttava kokonaan muun puhdistusmenetelmän käyttöön, jotta maaperä
saadaan puhdistettua siihen tilaan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua
ympäristönsuojelulaissa kiellettyä terveys- tai ympäristöhaittaa tai -vaaraa (määräys
3).
Puhdistetuilta alueilta tulee ottaa riittävä määrä edustavia laboratoriossa analysoitavia
jäännöspitoisuusnäytteitä,
koska
jäännöspitoisuusnäytteiden
laboratorioanalyysituloksien avulla on mahdollista dokumentoida maaperän jääneen
haitta-aineen pitoisuudet, tai esittää arvio puhdistustyön lopputuloksen riittävyydestä
(määräys 4).
Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet on määritettävä laboratorioanalyysien avulla, jotta puhtausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuudet
näytteissä voidaan arvioida luotettavasti ja tarkoituksen mukaisin menetelmin.
Haitallisten aineiden analyysimenetelmän määritystarkkuus ja mittausepävarmuus on
tiedettävä, jotta ilmoitettuja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin
puhtausarvoihin (määräys 5).
Pilaantuneelta alueelta puhdistustyön yhteydessä poistettavat maat on luokiteltava
haitallisten aineiden pitoisuuksien perusteella, jotta maat voidaan toimittaa
asianmukaiseen käsittelyyn. Muussa tapauksessa haitallisia aineita sisältävästä
maasta voi uudessa sijoituskohteessa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai
ympäristölle.
Määräyksessä mainittu puhdistustyön yhteydessä syntyvän maa-ainejätteen luokittelu
ja luokitellun maa-ainesjätteen käsittelyvaatimukset on asetettu työn toteutusta ja
viranomaisvalvontaa varten. Määräyksessä on tarkennettu mm. menettelyä, joka
tarvitaan, mikäli haitta-ainepitoisia maa-ainesjätteitä on tarkoitus toimittaa
tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoisuutta
koskevat testitulokset on toimitettava ELY -keskukselle valvontaa varten (määräys 6).
Maa-ainesjätteen vastaanottajan kanssa on sovittava hyvissä ajoin ennen kaivutäiden
aloittamista jätteen vastaanotosta, jotta voidaan sopia esim. jätteen
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vastaanottokelpoisuuteen tarvittavista tiedoista. Käsittelylaitosta koskevat tiedot on
esitettävä puhdistustyön aloitusilmoituksessa viranomaisvalvontaa varten (määräys
7).
Jätelain 29 §:n mukaan maa-ainesjätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätehuoltorekisteriin merkitsemisen perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä
(määräys 8).
Siirtoasiakirjat ovat tarpeen valvontaa
toimenpiteitä varten (määräys 9).

ja

maa-ainesjätteen

vastaanottajan

Ote jätehuoltorekisteristä ja siirtoasiakirja on pidettävä mukana kuljetuksen aikana
valvontaa varten (määräys 10).
Puhdistustyön loppuraportissa tulee esittää puhdistuksen kannalta oleelliset tiedot,
jotta puhdistuksen lopputulos voidaan arvioida. Raportissa on valvontaa varten
esitettävä ainakin määräyksessä mainitut tiedot ja asiat (määräys 11).
Puhdistustyön luotettava ohjaus edellyttää, että työtä ohjaavalla henkilöllä on
voimassa oleva ympäristönäytteenottajan pätevyystodistus, tai kokemusta useasta
massanvaihtotyönä tehdyn puhdistustyön ohjauksesta. Puhdistustyötä ohjaavan
henkilön on oltava paikalla aina, kun pilaantuneeksi todettuja maita kaivetaan tai
poistetaan työmaa-alueelta, jotta hän voi mm. merkitä kuormakohtaisiin
siirtoasiakirjoihin tiedot kuormassa olevan maan haitta-aineista ja niiden
pitoisuuksista (määräys 12).
Naapurikiinteistöjen maaperään mahdollisesti kulkeutuneista haitta-aineista on
tiedotettava kyseisen kiinteistöjen omistajalle, jotta kohdekohtaista toimenpiteistä
voidaan sopia (määräys 13).
Valtioneuvoston asetuksen perustelumuistion (ympäristöministeriö 20.2.2007)
mukaan maa-aineksen sijoittamista tai hyötykäyttöä ei jäte- ja ympäristönsuojelulain
säädösten puitteissa ole yleensä tarvetta rajoittaa, mikäli maa-ainesjätteen haittaainepitoisuudet alittavat asetuksen tarkoittamat kynnysarvot. Tästä syystä esimerkiksi
toimenpidealueen puhtausarvot alittavia, mutta kynnysarvot ylittäviä haittaainepitoisuuksia sisältävien maa-ainesten käyttöä on rajoitettava. Muussa
tapauksessa kyseisistä maa-ainesjätteistä voi aiheutua haittaa tai vaaraa uudessa
sijoituskohteessa (esim. lasten leikkialueet, pohjavesialueet) (määräys 14).
Puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja puhdistustyötä koskevista muutoksista
on ilmoitettava ELY-keskukselle ja Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
viranomaisvalvontaa varten (määräys 15).
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ilmoituksen käsittelyn yhteydessä
ei ole voitu varautua. Tästä syystä on tarpeen, että ELY -keskus varaa itselleen
mahdollisuuden antaa puhdistustyöhön liittyviä ohjeita tai määräyksiä (määräys 16).
Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16, 133, 135, 136, 139, 209, 226 ja 237 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24–26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007) 1–6 §
Jätelaki (646/2011) 5, 13, 29, 31, 94, 98, 121, 142 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 20, 24 ja 33 §
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Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 1, 2, 16 -18, 28 ja 38 §
Hallintolaki (434/2003) 54–58 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2018 (1006/2017) 2 § ja 6 §
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1.9.2024 asti.
SUORITEMAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ilmoituksen käsittelymaksu 1 265 euroa.
Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (1372/2018)
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä
olevaan maksutaulukon kohdan "pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän
ilmoituksen käsittely" mukaisesti. Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu
on 55 euroa kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta.
Päätöksen valvontatoimista (esim. valvontakäynnit kohteessa, puhdistustyön
loppuraportin tarkastaminen) peritään maksutaulukon kohdan ”valvontatoimet, jotka
ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamisesta tehdyn päätöksen johdosta” mukainen maksu. Maksu määräytyy
valvontaan käytettyjen työajan mukaisesti. Valvontatoimia koskeva lasku voidaan
lähettää loppuraportista annetun lausunnon jälkeen.
Ilmoituksen käsittelyä ja päätöksen valvontatoimia koskevat laskut lähetetään
ilmoituksen
tekijälle
erikseen
Valtion
talousja
henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta.
Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Esa Wihlman ja ratkaissut ylitarkastaja Fredrik
Klingstedt. Päätös on hyväksytty sähköisesti, mistä merkintä asiakirjan viimeisellä
sivulla.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä tiedotetaan siten kuin
ympäristönsuojelulain 84 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen antamisesta ja 85
§:ssä päätöksestä tiedottamisesta.
Päätös

Kynttilä-Tuote Oy (yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen)

Laskutusosoite
Kynttilä-Tuote Oy, Kailiniituntie 6-8, 24800 Salo
Tiedoksi

Salon kaupunki / ympäristönsuojeluviranomainen.
Salon kaupunki / kaupunginhallitus

Yleistiedoksianto päätöksestä
Salon kaupungin ilmoitustaulu
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusoikeus tähän päätökseen on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
LIITTEET Suunnittelukohteen sijainti (kopio ilmoituksesta)
Tutkimustulokset ja puhdistettavan alueen rajaus (kopio ilmoituksesta)
Valitusosoitus
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