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ASIA

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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSHENKILÖ
Peimarin koulutuskuntayhtymä 1 Ammattiopisto Livia, Tuorlantie 1 21 500 Turku
,

PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA ALUEEN HALTIJA
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnus
Kiinteistön omistajat

Kaarina
Kiesikatu 3
220-440-1-208
Peimarin koulutuskuntayhtymä 1 Ammat
tiopisto Livia, Tuorlantie 1 21 500 Turku
,

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alu
eella tai pilaantuneen maaperän poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi
voidaan laissa mainituilla ehdoilla ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa ilmoituk
sen ja tekee sen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan jär
jestämisestä ja valvonnasta.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 17.6.2014.
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tai sitä edeltävät toimival
taiset viranomaiset eivät ole tehneet ympäristönsuojelulaissa, tai sitä aiemmassa
lainsäädännössä mainittuja päätöksiä, jotka olisivat koskeneet ilmoituksessa mainitun
alueen puhdistamista.
PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksen liitteenä ovat seuraavat maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista
koskeva asiakirjat:
Golder Associates Oy, 16.4.2014. Livia Kaarina Kiesikatu 3. Tutkimusraportti.
Golder Associates Oy, 12.6.2014. Peimarin koulutuskuntayhtymä Livia ammattiopisto.
Kiesikatu 3 Kaarina. Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma.
Ilmoituksen ja em. asiakirjojen mukaan puhdistettavan alueen käyttää, maaperän
haitta-ainepitoisuuksia, puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän puhdistamista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUS. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAT, PL 523,
20101 TURKU

kirjaamo.varsinais-suomi @ ely-keskus.fi

www e1y-keskusfi/varsnas-suomi
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Puhdistettavan alueen käyLtö, kaavoitus ja naapurusto
Puhdistaminen koskee kiinteistöä, jonka pinta-ala on noin 5871 m
. Kiinteistöllä on ai
2
emmin toiminut autoliike, ja siellä on harjoitettu korjaamotoimintaa 1980 —luvulta Iäh
tien. Ammattiopisto Livia on hankkinut kiinteistän omistukseensa ja tarkoituksena on
muuttaa kiinteistö koulutuskäyttöön Muutostöiden yhteydessä korjaamon alueelta on
tarkoitus purkaa rakenteita ja poistaa alueella oleva maanpäällinen polttoöljysäiliö
käytöstä.
.

Kohde on merkitty kaavassa KLT -merkinnällä (yhdistetty liike-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue).
Kohde sijaitsee teollisuusalueella rajoittuen lännessä Kiesikatuun, etelässä Kärryka
tuun, idässä teollisuus/liikekiinteistöön ja pohjoisessa valtatiehen 1 1 0. Valtatien 1 1 0 ja
kohteen välissä on 15 m leveä kaupungin puistoalue.
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Maaperän pilaantuminen on ilmeisesti aiheutunut kiinteistöllä aiemmin harjoitetun
toiminnan seurauksena, koska mahdollisista esim. öljyvahingoista ei ole tietoa.
Maaperä
Puhdistettavan alueen pintamaa on n 1 m syvyyteen nykyisestä maanpinnasta täyttö
hiekkaa, jonka alapuolella on savimaata. Savimaan paksuudesta tai kallion pinnasta
alueella ei ole tietoa. Piha-alueet on pääosin asfaltoitu.
Pohja- ja pintavedet
Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (0285352
Kaarninko) sijaitsee n 2,5 km etäisyydellä puhdistetavasta alueesta. Pohja- tai orsi
vedenpintaa ei maaperätutkim uksen yhteydessä havaittu Pohjavesi virtaa saviker
roksen alapuolisissa maakerroksissa todennäköisesti kohti Kuusistonsalmea.
.

.

Kohteen eteläpuolella on n 1 00 m etäisyydellä oja, jota pitkin vedet kulkeutuvat Kuusistonsalmeen, joka sijaitsee n 1 ,4 km etäisyydellä kohteesta.
Maaperän haitta-ainepitoisuudet ja pilaantuneen maan määrä
Kiinteistöllä 31 .3.201 4 tehdyn maaperätutkimuksen yhteydessä otettiin maanäytteitä
kairauskalustolla yhteensä neljästä tutkimuspisteestä. Näytepisteistä yksi (Si) sijaitsi
kiinteistön piha-alueella, ja kolme (S2, S3 ja S4) huoltotoiminnassa käytetyn raken
nuksen sisällä. Rakennuksen sisällä sijanneista näytepisteistä maanäytteet otettiin
betonilattian alta.
Maanpäällisen säiliön vieressä, näytepisteessä Si todettiin voiteluöljyä vastaavien
öljyhiilivetyjakeiden 022-040 pitoisuus 2950 mg/kg 0,5-1 metrin syvyydellä. Todettu pi
toisuus ylittää Vna 21 4/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot. Samassa näytteessä todet
tim Vna 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittävä arseenin pitoisuus 5,4 mg/kg. Kimteistö sijaitsee Geologian tutkimuskeskuksen taustapitoisuusrekisterin m ukaan EteläSuomen arseeniprovinssin alueella, jolloin on todennäköistä, että arseenin luontainen
taustapitoisuus on tutkitulla alueella VNa 214/2007 kynnysarvoa korkeampi, ja tutkimuksessa todettu pitoisuus on luontaista alkuperää.
,
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Muissa maanäytteissä ei todettu Vna 21 4/2007 mukaisia kynnysarVOla ylittäviä tutkit
tujen haitta-aineiden pitoisuuksia.
Pilaantuneen maan määräksi arvioidaan tehdyn tutkimuksen perusteella 50-100
m
k
3
tr. Todellinen pilaantuneen maan määrä voi poiketa nyt arvioidusta huomattavasti,
koska piha-alueen maaperää on tutkittu ainoastaan maanpäällisen polttoöliysäiliön
ympäristöstä yhdestä tutkimusPisteestä.
Haitta-aineista aiheutUVan riskin ja haitta-aineiden kulkeutumiSen arviointi
Tutkimuksen yhteydessä otetuissa maanäytteissä todettiin paikoin Valtioneuvoston
asetuksessa 21 4/2007 määritetyt kynnysarvot ylittäviä haittaainePitoisuuksia, joten
tutkimusalueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee arvioida.
Öljyhiilivedyt voivat kulkeutua laajemmalle alueelle lähinnä maaperään imeytyvän ve
den välityksellä. Haitta-aineiden leviämistä hidastaa täyttömaakerroksen alapuolinen
savikerros.
Todettujen haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveteen ei arvioida tapahtuvan merkittävissä määrin koska kulkeutumista rajoittaa pilaantuneella alueella täytemaakerrok
sen alla todettu tiivis savikerros.
,

Orsi- tai pohjavettä ei käytetä kohteen lähiympäristössä, joten maaperässä todetuille
äljyhiilivedyille ei ole mahdollista altistua veden välityksellä. Maaperässä olevien hait
ta-aineiden ei arvioida aiheuttavan riskejä vesistöjen vedenlaadulle ja eliöstölle.
Öljyhiilivetyjakeet Clo-C4o eivät ole herkästi haihtuvia, ja todetut haittaainePitoiSuudet
ovat 0,5-1 metrin syvyydellä, joten niiden ei arvioida aiheuttavan riskiä alueella asioi
ville sen nykyisessä käytössä. Tutkimusalueeseen rajautuvat alueet ovat maankäytöl
tään epäherkkiä (tiealueita tai viheralueita), eikä todettujen haittaainepitoi5uuk5ieI
arvioida aiheuttavan riskiä alueen ulkopuolisten alueiden käyttäjille.
Kohde sijaitsee kaavan mukaan liike-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueel
la, eikä kohde sijaitse ympäristön kannalta herkällä alueella, joten maaperässä olevi
en haitta-aineiden ei arvioida muodostavan ekologista riskiä alueella.
Maaperän ja pohjaveden kunnostustarPeen arviointi
Alueen maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa voidaan käyttää apuna VNa
14/2007 ylempiä ohjearvoja.
Maaperän kunnostUstavoitteet
Kohteen maaperän puhdistustavoitteiksi esitetään VNa 214/2007 ylempiä ohjearvoja
seuraavasti: öljyhiilivetyjakeet Clo-C21 1 000 mg/kg ja öljyhiilivetyjakeet C22-C4o 2000
mg/kg.
Verrattaessa kohteesta otetuista maanäytteistä tehtyjen oratori0analyy5ien tulok
sia kohteen maaperän puhdistukselle asetettuihin tavoitepitoisuuksiin, otetaan huo
mioon käytettävien analyysimenetelmien virhemarginaalit.
Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei tällä het
kellä ole tiedossa tai joita ei todettu kohteen alueella tehtyjenympäri5tötekni5t maaperätutkimusten yhteydessä, maaperänpuhdi5tuk5e tavoitetasoikSi esitetään em.
haitta-aineiden osalta VNa päätöksen 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja.
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Mikäli maaperän puhdistustöiden jälkeen alueelle jää asetetut tavoitepitoisuudet yhttäviä haitta-ainepitoisuuksia, arvioidaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve ris
kiarvion perusteella.
Maaperän kunnostusmenetelmät ja maa-ainesjätteen käsittely
Kiinteistön maaperä puhdistetaan pilaantuneilla alueilla massanvaihdolla rakennuk
sen muutostöiden yhteydessä.
Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava maa-aines toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, joIla on lupa käsitellä kohteessa todettavia ko. maa-aineksia.
Pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan pitoisuuksien perusteella asianmu
kaiset luvat omaavaan käsittelylaitokseen tai jäteasemalle, jonka ympäristöluvassa on
hyväksytty vastaavan jätteen käsittely.
Kiinteistön alueelta poistettavat, haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 21 4/2007 kynnysar
vojen ja alemman ohjearvon välissä olevat massat sijoitetaan luvanvaraiselle maankaatopaikalle, kaatopaikalle tai muulle ei-herkälle rinnastettavalle maa-alueelle. Mikäli
maita sijoitetaan muualle kuin maankaatopaikalle tai kaatopaikalle, laaditaan maiden
sijoittamisesta erillinen suunnitelma, joka toimitetaan Varsinais-Suomen ELY
keskuksen hyväksyttäväksi.
Pilaantunut maa-aines kuljetetaan käsittelypaikkaan kuorma-autoilla. Pilaantuneita
massoja sisältävät kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneen maan kuljetuk
sista pidetään kuormakirjanpitoa ja haitta-aineilla pilaantuneita maita sisältävien
kuormien mukana toimitetaan siirtoasiaki rja kuorman vastaanottajalle (jätteenkäsitte
lylaitos).
Kohteesta poistettavien massojen vastaanottoon liittyvistä yksityiskohdista sovitaan
vastaanottopaikkojen kanssa ennen puhdistustyön aloittamista.
Eristysrakenne
Maaperän kunnostusta ei laajenneta kiinteistön ulkopuolelle. Mikäli öljyhiilivedyillä pi
laantunut alue ulottuu kunnostettavien kiinteistöjen ulkopuolelle tai sellaisen raken
teen alueelle, jota ei ole maaperän puhdistustyön yhteydessä mahdollista tai kustan
nustehokasta purkaa (esim. säilytettävät maanalaiset rakenteet), pilaantuneet maat
varaudutaan eristämään puhtaista täyttömaista erottavalla rakenteella.
Vesien käsittely
Mikäli maaperän kunnostuksen yhteydessä kaivannoista on tarve poistaa vettä, vesien viemäriin johtamisesta sovitaan Kaarinan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen
kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävä
vesi poistetaan loka-autolla.
Kunnostustyön ohjaus
Maaperän haitta-ainepitoisuudet tarkastaa riittävän asiantuntemuksen ja kokemuksen
omaava ympäristötekninen valvoja. Ympäristätekninen asiantuntija ohjaa pilaantunei
den massojen kaivuta /poistamista kenttätestin (Petrotlag -kenttätesti) ja aiemmin
tehdyn tutkimustulosten avulla. Maaperän raskasmetallipitoisuudet tarkistetaan tarvit
taessa lnnov -kenttätestillä tai laboratorioanalyysillä, mikäli kaivun aikana kohteessa
tehtävät havainnot sitä edellyttävät.

5/12

Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen
Massanvaihtokaivannon rajoilta otetaan kokoomanäytteitä kaivannon pohjasta ja sei
nämistä. Näytteet otetaan maaperän kerrosrakenne huomioiden siten, että yksi ko
koomanäyte edustaa n. 100 m
:n suuruista puhdistettua aluetta. Näytteistä määrite
2
tään kokonaishiilivetypitoisuus Petroflag -kenttätestillä. Noin 30 %:sta kaivannon sei
nämistä ja pohjalta otetuista kokoomanäytteistä analysoidaan äljyhiilivedyt Cio 040
laboratoriossa jaoteltuna diesel 1 kevyttä polttoöljyä vastaaviin hiilivetyjakeisiin Cio
021 sekä voiteluöljyä vastaaviin hiilivetyjakeisiin 022 040.
-

-

-

Laboratoriossa analysoidaan tarvittaessa myös m uiden haitta-aineiden pitoisuuksia,
mikäli niiden esiintymisestä saadaan viitteitä kenttähavaintojen perusteella.
Pilaantuneen maan kunnostustyö massanvaihdolla päätetään, kun maaperän kunnostustavoite on saavutettu, tai kun mahdollisesti tavoitepitoisuudet ylittävät maaainekset on eristetty tai muuten jätetty maaperään Varsinais-Suomen ELY
keskuksen hyväksymällä tavalla.
-

Poikkeukselliset tilanteet ja työsuojelu
Mikäli kaivutöiden yhteydessä todetaan maaperän pilaantuneisuuden jatkuvan kunnostettavien kiinteistöjen ulkopuolelle, ilmoitetaan asiasta ko. kiinteistöjen omistajille
sekä Varsinais-Suomen ELY -keskukselle. Mikäli työn kuluessa ilmenee jotakin muuta maaperän pilaantuneisuuden tai puhdistustoimenpiteiden kannalta yllättävää, ilmoi
tetaan siitä viipymättä Varsinais-Suomen ELY -keskukselle.
Työmaa-alue merkitään pilaantuneen maaperän puhdistustyöstä ilmoittavin kyltein.
Pilaantuneen maaperän kunnostustyöhön osallistuvilla työntekijöillä tulee olla käytet
tävissä henkilökohtaiset suojavarusteet. Suojaimien käytöstä päättää kenttämittaus
ten perusteella ympäristötekninen asiantuntija ja työmaan vastaava mestari tai työsuojelusta vastaava henkilö.
Lisätutkimus
Maanpäällisen säiliön ympärillä olevan maaperän öljyhiilivetypitoisuuksien selvitetään
lisätutkimuksen avulla. jotta alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee riittävästi
selvitettyä. Näytepisteen 51 ympärille tehdään 3-4 koekuoppaa, jotka kaivetaan 1-2
metrin syvyydellä alkavaan savikerrokseen. Koekuopista otetaan maanäytteet maaperän kerroksellisuus huomioiden. Maanäytteistä tutkitaan öljyhiilivetyjen kokonaispi
toisuus PetroFlag —kenttätestillä. Kenttätestitulosten perusteella valikoiduista maanäytteistä analysoidaan öljyhiilivetyjen pitoisuudet laboratoriossa jaoteltuna diesel 1
kevyttä polttoöljyä vastaaviin öljyhiilivetyjakeisiin Ci 0-021 ja voiteluöljyä vastaaviin jakeisiin 022-040.

Ki rjanpito
Pilaantuneen maaperän kunnostustyön aikana pidetään pöytäki rjaa, johon kirjataan
kaivetut massat, kenttätestien pitoisuudet, laboratorioanalyysien tulokset, massojen
sijoitus- ja käsittelypaikat ym. kunnostuksen dokumentoinnin kannalta oleelliset tiedot.
Loppuraportti
Maaperän puhdistustyöstä laaditaan raportti jossa esitetään pilaantuneilta alueilta
poistettujen maiden määrät ja haitta-ainepitoisuudet sijoituspaikoittain sekä massan
vaihtokaivannon rajaus ja näytepisteiden sijainti. Lisäksi esitetään analyysitulokset ja
,
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yhteenvetotaulukot alueelta otetuista näytteistä. Massanvaihdon toimenpideraportissa
esitetään arvio puhdistustyön tavoitteiden toteutumisesta. Mikäli maaperään jää puhdistuksen jäljiltä pilaantunutta maata, määritetään mahdollisten jatkotoimenpiteiden
tarve riskitarkastelun perusteella. Tarvittaessa esitetään erillinen jatkotoimenpide
suunnitelma Varsinais-Suomen ELY -keskukselle.
Toimenpideraportti toimitetaan Varsinais-Suomen ELY -keskukselle kolmen kuukau
den kuluessa kunnostustöiden päättymisestä.
Tiedotus
Puhdistustöiden aloittamisajankohta ja valvojan yhteystiedot ilmoitetaan VarsinaisSuomen ELY- keskukselle ja Kaarinan kaupungin ympäristöviranomaiselle ennen töi
hin ryhtymistä. Aloitusilmoitukseen kirjataan myös maiden vastaanottopisteiden tiedot.
Maaperän kunnostuksen lopetusilmoitus toimitetaan Varsinais-Suomen ELY
keskukselle ja Kaarinan kaupungille, kun maaperän kunnostustyöt kohteessa on saatu päätökseen.

-

Kunnostustyön aikataulu
Kunnostustyö on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus aloittaa elokuussa 2014.
ja sen kestoksi arvioidaan 1 -3 viikkoa.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 26.6.2014 ilmoittanut Kaarinan kaupungin ympä
ristönsuojeluviranomaiselle maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta ja varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto.
Asiasta ei määräaikaan mennessä ole saatu lausuntoa.
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VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut viitekohdassa mainitun ilmoituksen.
ELY -keskus hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistamista koskevat menettelyt,
kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava sii
tä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:
Maaperän puhtausarvOt
1)

Maaperän puhdistustyö katsotaan riittäväksi, kun kaivualueilta otettujen määräykses
sä 3 mainittujen jäännöspitoisuusnäytteide jatorioanalyysitul0k5i5ta on vähen
netty käytetyn analyysimenetelmän määritystarkkuus, ja näin saatu pitoisuusarvo alit
taa ilmoituksessa mainitut puhtausarvot.
jännöspitoisuusnäytteide haitta-ainepitoisuudet on esitettävä puhdistustyön loppuraportissa mglkg -arvoina kuiva-ainetta kohti (YSL 78 §).

2)

Mikäli puhdistustyön aikana käy ilmi, ettei maaperää saada ilmoituksessa esitettyjen
kunnostusmenetelmän avulla puhdistettua määräyksen 1 mukaisesti, esim . alueella
olevien johtojen, rakennusten tai rakenteiden johdosta, on puhdistustyötä jatkettava
kaivumenetelmän avulla myöhemmin tai maaperän puhdistustarve arvioitava kokonaan uudelleen.
Mikäli puhdistustarve joudutaan arvioimaan kokonaan uudelleen, on maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan varauduttava jatkamaan puhdistustöitä jollain muulla
menetelmällä. Puhdistamista koskeva asia on saatettava vireille ympäristöflsuoielu
lain 78 § mukaisesti (YSL 78 §).

Puhdistustyöfl lopputulOkSen toteaminen
3)

Puhdistustyön päätyttyä on kaivualueelle jäävän maaperän haitta-ainepitoisuudet sel
vitettävä. Jokaista n. 1 00 m
:n suuruista kaivualuetta kohti on koottava yksi jäännöspi
2
toisuusnäyte, jonka on parhaalla mahdollisella tavalla edustettava kyseiselle alueelle
jäävää maata. Kaivualueen pinta-alasta huolimatta on kaivannosta koottava ainakin
viisi jäännöspitoisuusnäytettä.
Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin ilmoi
tuksessa mainitut puhtausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuudet. Aineiden
mittaustarkkuuden on oltava sellainen, että tuloksia voidaan verrata määräyksessä 1
asetettuihin puhtausarvoihin . JäännöspitoisuukSien toteamiseen käytetyt analyysito
distukset on liitettävä kunnostustyön loppuraporttiifl (YSL 78 §).

Maa-ainesjätteiden käsittely
4)

5)

Ennen pilaantuneiden maiden kaivutöiden aloitusta on selvitettävä, minne alueelta
poistettavat maa-ainesjätteet voidaan luvallisesti toimittaa käsiteltäväksi. Asian selvit
tämiseksi on oltava yhteydessä jätteiden vastaanottoon suunnitellun laitoksen hoita
jaan. Määräyksessä 6 mainitussa aloitusilmoituksessa on oltava tiedot maaainesjätteiden vastaanottoon tarkoitetuista laitoksista (laitoksen nimi, lupatiedot ja lu
papäätöksen tehnyt viranomainen) (JL 6 §).
Pilaantuneeksi luokitellun maa-ainesjätteen kuljetuksista on tehtävä kuormakohtaiset
siirtoasiakirjat, joista on käytävä selville kuljetettavan maajätteen määrä, haitta-aineet
ja niiden pitoisuudet, jätteen alkuperä, jätteenhaltijan, kuljetuksen suorittajan ja vas-
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taanottajan yhteystiedot. Siirtoasiakirjasta on käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan
laitoksella, jolla on lupa käsitellä ko. jätettä.
Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun maa-ainesjätteen kuljetuksista on tehtävä siirtoasiakirjat siten kuin valtioneuvoston päätöksessä (659/1 996) ongelmajätteistä annet
tavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään.
Pilaantuneiden maiden siirtoasiakirjat on esitettävä tarvittaessa ELY -keskukselle (JL
6).
Muut määräykset
6)

Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Kaa
rinan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Aloitusilmoituksessa on oltava il
moituksessa ja tässä päätöksessä mainitut yhteystiedot. Puhdistustyön aikana muuttuvista tiedoista tai kunnostustyön aikana esille tulevista poikkeuksellisista tilanteista
on ilmoitettava vastaavasti (YSL 78 §).

7)

Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on voimassa oleva ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus, tai hyvä koke
mus maaperän puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja kenttämittausmenetel
mien käytöstä. Asiantuntijan on ohjattava puhdistustyötä toimenpidealueella aina kun
pilaantuneita maita kaivetaan tai toimitetaan muualle käsiteltäväksi (YSL 1 08 §).

8)

Maaperän puhdistustyön yhteydessä syntyvät muiden kuin pilaantuneeksi luokiteltu
jen maa-ainesjätteiden luokittelussa ja muualla toimittamisessa on noudatettava Kaa
rinan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeita tai määräyksiä (JL 91 §).

Puhdistustyön raportointi
9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti. Loppuraportissa on esitettävä
ilmoituksessa mainittujen, sekä tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi ainakm seuraavat tiedot:
Puhdistetun alueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiinteistötunnus).
Puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät ja työn kokonaiskestoaika.
Kenttämittaustulosten luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden labo
ratorioanalyysitodistukset.
Kaivualueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot jäännöspitoisuusnäyttei
den analyysitodistuksista, joista käy selville käytetyt analyysimenetelmät ja niiden
määritystarkkuudet.
Kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista kaivutyön yhteydessä poistetut pilaan
tuneet maat on poistettu, poistosyvyydet, ja mistä kohdista laboratoriossa analysoi
dut jäännöspitoisuusnäytteet on otettu.
Poistettujen pilaantuneiden maa-ainesjätteiden käsittelypaikkatiedot (laitos, osoite)
ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haitta-aineiden kokonaismäärät.
Taulukot, joihin on koottu kuormakohtaisesti tiedot käsittelypaikkoihin toimitetun
maa-ainesjätteen määrästä (t) ja haitta-ainepitoisuuksista.
Yhdyskuntajätteen kaatopaikalle toimitetun maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoi
suustestien tulokset, tai muu arvio jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta.
Arvio puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneista tekijöistä ja arvion epävarmuustekijät, sekä esitykset jatkotoimenpiteistä.

Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY -keskukselle ja tiedoksi Kaarinan kaupun
gin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa siitä kun puhdistus
työ on päättynyt. Loppuraportti on toimitettava Varsinais-Suomen ELY -keskuksen kir
jaamoon (PL 523, 20101 Turku) (YSA 78 §).
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Muut asiat
1 0)

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

PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaan pilaantuneen
maa-alueen puhdistam ista koskevan asian käsittelyssä ja menettelyssä sovelletaan
ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän pilaantuminen on tapahtu
nut.
Ilmoituksessa esitetyn alueen maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelulain 78 §:ssä mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella, koska puhdistamisen tarve on kyseessä olevan kohteen sijainti, tutkimustulokset
ja käyttötarkoitus huomioon ottaen arvioitu riittävästi ja puhdistamisessa käytetään ylei
sesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää.
Päätöksen määräykset ovat tarpeen ilmoituksessa mainitun toiminnan järjestämiseksi
sekä puhdistustyön valvontaa ja lopputuloksen arviointia varten.
Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava siihen ti
laan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua terveyshaittaa, eikä haittaa tai vaa
ra ympäristölle. Edellä mainittu vaatimus on ilmoituksessa mainittujen tietojen perusteella saavutettavissa, kun ilmoituksessa mainitun kiinteistön maaperää ei puhdistus
töiden päätyttyä jää maita, joissa äljyperäisten haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät vaItioneuvoston asetuksessa 21 4/2007 mainitut ylemmät ohjearvot. Kyseisten pitoisuus
arvojen katsotaan riittävän laissa mainitun terveyshaitan tai -vaaran poistamiseksi erityisesti siitä syystä, että puhdistettavan alue sijaitsee asemakaavan mukaan liike-, teol
lisuus- ja varastorakennusten korttelialueella. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoitujen
haitallisten aineiden määritystarkkuus on tiedettävä, jotta analysoituja pitoisuusarvoja
voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin (määräys 1).
Maaperän puhdistustyötä koskevan ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa määräyksiä vain ilmoituksessa mainitusta puhdistustyöstä. Tästä syytä, ja
mikäli puhtausarvoja ei jostain syystä kaivutyön avulla saavuteta, on maaperän puhdis
tamisesta vastuussa olevan varauduttava maaperän puhdistustöiden myöhempään jat
kamiseen kaivamalla, tai puhdistustarpeen uudelleen arviointiin. Pilaantuneeksi arvioidun maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava kokonaan uudelleen vireille,
jotta asiasta voidaan antaa tarvittavat määräykset (määräys 2).
Puhdistustyön lopputuloksen arviointiin ei ole käytettävissä muuta tietoa, kuin toimen
pidealueiden maaperään jäävästä maasta otettujen jäännöspitoisuusnäytteiden haittaainepitoisuustiedot. Kaivutyön avulla puhdistettujen alueiden maaperään jäävän maan
haitta-ainepitoisuudet on todettava kaivantojen seinämistä ja pohjalta otettavasta riittä
västä määrästä jäännöspitoisuusnäytteitä, jotta puhdistustyön lopputulos voidaan arvioida. Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä ilmoituksessa mainittuja kenttämit
tausmenetelmiä, joiden avulla on mahdollista alustavasti arvioida kaivutyön riittävyyttä.
Jäännöspitoisuusnäytteet on analysoitava laboratoriossa, jotta puhtausarvoiksi asetet
tujen haitta-aineiden pitoisuusarvot alueelle jääneestä maaperästä voidaan arvioida
luotettavasti (määräys 3).
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Maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen toimittamisesta on
sovittu jätteen vastaanottoon suunnitellun laitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen kaivu
töiden aloittamista. Menettely on tarpeen, jotta voidaan sopia esim. jätteen vastaanot
tokelpoisuutteen tarvittavasta tiedosta. Vastaanottoon valittujen laitosten tiedot on esi
tettävä kunnostustyön aloitusilmoituksessa viranomaisvalvontaa varten (määräys 4).
Maa-ainesjätteen siirtoasiakirjat ovat tarpeen jätteen vastaanottajan toimenpiteitä ja viranomaisvalvontaa varten sekä onnettomuustilanteiden varalle. Siirtoasiakirjoista on
käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksella, jolla on lupa ottaa vastaan pilaantu
nutta maa-ainesjätettä (määräys 5).
Maaperän puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedois
ta on ilmoitettava ELY -keskukselle ja Kaarinan kaupungin ympäristönsuojeluviran
omaiselle vi ranomaisvalvontaa varten (määräys 6).
Puhdistustyön luotettava ohjaus edellyttää, että työtä ohjaa henkilö, jolla on voimassa
oleva ympäristönäytteenottajan pätevyystodistus tai riittävästi kokem usta pilaantuneen
alueen puhdistustyön ohjauksesta. Puhdistustyötä ohjaavan henkilön on oltava paikalla
kun pilaantuneeksi todettuja maita kaivetaan tai poistetaan työmaa-alueelta, jotta hän
voi mm merkitä kuormakohtaisiin siirtoasiakirjoihin kenttämittausmenetelmällä saadut
tiedot kuorman haitta-aineista ja niiden pitoisuuksista (määräys 7).
.

Kunta voi antaa tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia
yleisiä määräyksiä, jotka koskeva mm. muiden kuin kunnan järjestettäväksi kuuluvien
jätteiden keräystä ja vastaanottoa (määräys 8).
ELY -keskuksen
sen jälkeen, kun
tettävissä. Tästä
valvontaa varten

arvio maaperän puhdistustyön lopputuloksesta on mahdollista antaa
puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen liittyvät tiedot ovat käysyystä puhdistamisesta on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä
ainakin määräyksessä mainitut tiedot ja asiat (määräys 9).

Puhtaustavoitteen saavuttam seksi ja toiminnan aikaisten ympäristö- ja terveyshaittojen
tai vaarojen torjumiseksi tai vähentämiseksi voidaan joutua antamaan puhdistustyötä
koskevia lisäohjeita tai määräyksiä, koska puhdistustyön yhteydessä voi tulla esille
maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja, joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu
varautua (määräys 10).
Sovelletut säännökset
Jätehuoltolaki (673/1978) (JHL) 2, 3, 4, 6, 2laja 32 §
Jätelaki (646/2011) (JL) 1, 2, 3, 5, 6, 13, 31, 91, 121, 122ja 149 §
Jäteasetus (1 390/1 993) (JA) 3a §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) 4, 6 ja 10 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 14, 19, 22, 75, 104ja 108 §
Ympäristönsuojeluasetus (1 69/2000) (YSA) 24 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (1 1 3/2000) 1 9 ja 22 §
Hallintolaki (434/2003) 54 -58 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (3/2014) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittely”
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1 590/2009) 78 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (1 79/2012)
-

,
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PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 8.2O17 asti.
Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituk
sessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saatu puhdistettua tämän
päätöksen mukaisesti (YSL 78 §).
Jos tämän päätöksen voimassaolon aikana annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännök
siä, on kyseisiä asetuksia tämän päätöksen estämättä noudatettava (YSL 78 §).

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

Johtajan sijainen
Yksikönpäällikkö

Ylitarkastaja

Esa Wihlman

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Ammattiopisto Livia 1 Atte Karjalainen, Tuorlantie 1 21 500 Turku
vastaan.
,

. Suoritemaksua

Tiedoksianto
Kaarinan kaupunki 1 ympäristönsuojeluviranomainen, Lautakunnankatu 4, 20780 Kaa
rina
Kaarinan kaupunki 1 kaupunginhallitus, Lautakunnankatu 4, 20780 Kaarina
Golder Associates Oy 1 Marko Syrjänen, Apilakatu 1 3, 20740 Turku

Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)

Yleistiedoksianto päätöksestä
Kaarinan kaupungin ilmoitustaulu
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus tähän päätökseen on:
sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, tervey
den- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka
toim inta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövai
kutukset ilmenevät;
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
-

-

-

-

-

LIITTEET Sijaintikartta (kopio ilmoituksesta)
Tutkimuspisteiden sijaintikartta (kopio ilmoituksesta)
Valitusosoitus (‘/HO JP ILM)
Asiakaspalautetiedote
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METRIÄ

Liite eliiikeino-, liike,ine- ja viiijiristökeskiikseii jiärikseeii

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

*

*

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

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

*

*

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

(V•HO päätös julkipanon jälkeen)

(\
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Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

ASIAKASPALAUTETIEDOTE

18.22014

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

Kiitokset avusta.

Viite:

Työ- ja efinkeinoministeriön ohje alueetiisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille palvelutyytyväl
syyskyselyjen käyttöönottamiseksi, 13.8.2013
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