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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 24.5.2019.
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

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS.
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tarkoitettuja päätöksiä ilmoituksessa mainitun kiinteistön maaperän tai pohjaveden
puhdistamisesta.
PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT
Ilmoituksen
liitteenä
olevan
pilaantuneen
maaperän
kunnostuksen
yleissuunnitelmassa (Sitowise 10.5.2019) on esitetty seuraavia puhdistettavaa aluetta
koskevia tietoja:
Alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Puhdistettavalla kiinteistöllä toimii polttoaineen jakeluasema, jossa on mittarikenttä ja
raskaan kaluston d-piste. Jakeluaseman piha-alue on asfaltoitu. Jakeluaseman
säiliöalueella on neljä maanalaista säiliötä. Lisäksi kiinteistöllä sijaitsee
myymälä/huoltorakennus. Kiinteistöllä on toiminut polttoaineen jakeluasema ja
harjoitettu huoltamotoimintaa vuodesta 1972 lähtien. Polttoaineiden jakeluaseman
maanalaiset polttoainesäiliöt tullaan vaihtamaan kesällä 2019. Kiinteistöllä tullaan
jatkamaan polttoaineen jakelutoimintaa säiliöiden vaihdon jälkeen.
Kiinteistö on merkitty asemakaavaan
huoltoasemien korttelialue.

merkinnällä

AM,

moottoriajoneuvojen

Puhdistettava
kiinteistö
rajautuu
tieja
paikoitusalueisiin
sekä
pienteollisuusrakennusten kortttelialueeseen. Lähin herkkä kohde, Varppeen
lastentarha, sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä puhdistettavasta kiinteistöstä.
Maaperä
Tutkimusten perusteella alueella on noin 1 metrin täyttökerros, joka koostuu sorasta
ja hiekasta. Täytön alapuolella alkaa luonnonmaa, joka on savea. Tutkimuspisteissä
todettiin kairauksissa kallionpinta noin 4,7–8,1 metrin syvyydellä maanpinnasta.
Pohja- ja pintavedet
Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue Lietsala
(0252901) sijaitsee noin 4 kilometrin päässä lännessä. Tutkimuksissa
täyttömaakerrosten sisäisen orsivedenpinta havaittiin noin 2 metrin syvyydellä
maanpinnasta.
Jakeluaseman piha-alue on asfaltoitu. Hulevedet johdetaan hiekanerotuskaivojen
kautta öljynerotinkaivoon, josta vesi johtuu viemäriin.
Maaperätutkimukset, haitta-ainepitoisuudet ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen määrä
Kiinteistöllä on 25.2.2019 tehty tutkimuksia, jonka yhteydessä alueella otettiin
kairakoneen avulla maanäytteitä yhteensä 4 tutkimuspisteestä (säiliöalueen,
dieselpisteen, jakelupaikan ja mittarikentän läheisyydestä). Maanäytteet otettiin
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pintamaasta 1 metrin kerroksista 4–5 metrin syvyyteen asti. Kenttämittausten (PID)
perusteella maanäytteitä toimitettiin laboratorioon analysoitavaksi.
Tutkimuspisteessä P2 syvyydellä 0–1 metriä maanpinnasta todettiin asetuksen
214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittävä öljyhiilivetyjen C10-C40 pitoisuus 580 mg/kg.
Kohteessa arvioidaan olevan noin 100 m3 pilaantuneeksi luokiteltavaa maata.
Maanalaisten polttoainesäiliöiden vaihtotyön yhteydessä kiinteistöllä tehdään
täydentäviä maaperän haitta-ainetutkimuksia.
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Kunnostuksen yleissuunnitelmassa esitetyn riskitarkastelun perusteella tutkimuksissa
todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei katsota aiheutuvan aktiivista maaperän
kunnostamistoimenpiteiden tarvetta. Koska kohteessa tullaan vaihtamaan
polttoainesäiliöt, on alueella tarvetta tehdä kaivutöitä. Kun huomioidaan
polttoaineiden jakelutoiminnan pitkäaikainen toiminta kohteessa, on mahdollista, että
maanalaisten polttoainesäiliöiden maarakennustöiden yhteydessä tehtävissä
täydentävissä tutkimuksissa havaitaan ennakkotutkimusta korkeampia polttoaineiden
hiilivetyjen pitoisuuksia jakelulaitteiden välittömässä läheisyydessä.
Kohteen nykyisen ja suunnitellun käyttötarkoituksen perusteella maaperä luokitellaan
pilaantuneeksi, mikäli polttonesteperäisten haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät
valtioneuvoston asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot.
Kunnostuksen kestävyyden arviointi
Maaperän
puhdistuksen
toteutus
on
tarkoituksenmukaisinta
toteuttaa
massanvaihdolla, sillä alueella tullaan tekemään kaivutöitä jakeluaseman
polttoainesäiliöiden vaihtotyön takia.
Maaperän puhdistustyön toteuttaminen ja puhdistustavoite
Kunnostuksen yleissuunnitelman mukaan puhdistustyö toteutetaan ainoastaan
polttoaineiden jakelurakenteiden uusimisen edellyttämän maarakennustyön
vaatimassa laajuudessa.
Puhdistukselle asetettava tavoitearvo kaivettavien
massojen poistamiseksi on asetuksen 214/2007 mukainen ylempi ohjearvo
seuraavasti:
Öljyhiilivedyt C10-C21
Öljyhiilivedyt C21-C40
Öljyhiilivedyt C5-C10
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Ksyleenit (summa)
MTBE/ TAME (summa)

1000 mg/kg
2000 mg/kg
500 mg/kg
1 mg/kg
25 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
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Suunnitelman mukaan jäännöspitoisuuksille ei aseteta varsinaista pitoisuuteen
perustuvaa kunnostustavoitetta, vaan maaperä kunnostetaan siinä laajuudessa, jossa
maata kaivetaan rakennustöiden yhteydessä. Mikäli kohteeseen jää kunnostustöiden
jälkeen asetuksen 214/2007 alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia, jää niistä maaalueelle käyttörajoite.
Mikäli puhdistuksen aikana havaitaan muita haitta-aineita, joita alueella ei ole
aikaisemmin havaittu ilmoitetaan niistä valvontaviranomaiselle.
Maaperän puhdistustyön toteutus
Maaperä puhdistetaan massanvaihdolla. Alueen maaperästä poistetaan maaainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät puhdistustavoitteet. Maa-aines
korvataan pilaantumattomilla maa-aineksilla.
Kaivettuja materiaaleja ei lähtökohtaisesti välivarastoida kohteessa pitkiä aikoja, vaan
ne kuljetetaan mahdollisuuksien mukaan soveltuvaan vastaanottopaikkaan tai
käytetään kohteessa. Hetkellistä välivarastointia voidaan kuitenkin joutua tekemään
esimerkiksi laboratoriomääritysten ajaksi.
Maa-ainesjätteiden ja muiden jätteiden käsittely
Maa-ainekset ja jätteet erotellaan kaivuvaiheessa ympäristöteknisen valvojan
ohjeiden mukaisesti vähintään seuraavasti:
-

Pilaantumattomat maa-ainekset (pitoisuus alle kynnysarvon)
Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävä maa-aines (pitoisuus alle alemman
ohjearvon, mutta yli kynnysarvon)
Alemman ohjearvon ylittävä maa-aines
Ylemmän ohjearvon ylittävä maa-aines

Pois kuljettavat massat toimitetaan vastaanottopaikkoihin, joilla on voimassa oleva
ympäristölupa ottaa vastaan kyseistä materiaalia. Vastaanottopaikka valitaan ennen
kunnostustyön alkua.
Kaivutöiden aikana esiin tulevat muut jätteet erotellaan
vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa ottaa ko. materiaaleja vastaan.

ja

toimitetaan

Pilaantuneen maan ja jätteen kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Kuormat
varustetaan asianmukaisella siirtoasiakirjalla. Massojen kuljetukseen käytettävien
kuorma-autojen renkaat puhdistetaan tarvittaessa pesemällä tai esim. murskepatjalla
ajamalla ennen kuin ajoneuvot poistuvat alueelta. Tarvittaessa lähialueen katuja
puhdistetaan harjakoneella.
Vesien käsittely
Mikäli kunnostusvaiheessa kunnostuskaivantoon kertyy vettä, tutkitaan veden laatu
(öljyhiilivedyt, C5-C40, BTEX-yhdisteet sekä oksygenaatit) laboratoriossa. Veden
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mahdollisesta viemäröinnistä sovitaan Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen kanssa.
Veden johtamisessa pyritään ensisijaisesti hyödyntämään kiinteistöllä jo olevia
öljynerotinkaivoja.
Kunnostustyön ohjaus ja työtä ohjaavat mittaukset
Kaivutöitä valvoo ympäristötekninen valvoja, joka on paikalla, kun kohteen alueella
tehdään pilaantuneen maan kaivutöitä. Kaivetut maa-ainekset lajitellaan niiden
pilaantuneisuuden ja jätteisyyden perusteella. Kaivumassoista ja kaivupohjasta
otetuista näytteistä tutkitaan haihtuvat yhdisteet PID- kenttämittarilla ja tarpeen
mukaan myös öljyhiilivedyt PetroFlag- kenttämittarilla. Osa kaivua ohjaavista
näytteistä ja kaikki jäännöspitoisuusnäytteet analysoidaan laboratoriossa.
Kaivetut, puhdistustavoitteen alittavat maa-ainekset hyödynnetään mahdollisuuksien
mukaan täyttötöissä. Alueelta kaivettavien maa-ainesten hyödyntämistä valvotaan
näytteenotoin ja hyödyntämisalueet ja -syvyydet dokumentoidaan. Haittaainepitoisesta hyödynnettävästä materiaalista otetaan edustavia kokoomanäytteitä
vähintään 1/200 m3 ja näytteistä tutkitaan öljyhiilivetyjen C5-C40, BTEX-yhdisteiden ja
oksygenaattien pitoisuudet.
Puhdistuksen lopputulos todetaan ottamalla jäännöspitoisuusnäytteitä, joista
analysoidaan laboratoriossa vähintään öljyhiilivetyjen C5-C40, BTEX-yhdisteiden ja
oksygenaattien pitoisuudet. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan kaivannon pohjalta
vähintään 15 x 15 m alalta edustavina kokoomanäytteinä. Kaivannon
luiskista/seinämistä otetaan jokaiselta 10–15 m matkalta edustava kokoomanäyte
niiltä osin, kun kaivannossa on selkeä luiska/seinämä.
Kunnostuksen lopputuloksen varmistaminen
Alueen maaperän puhdistustyö päättyy, kun puhdistustavoitteet ylittävät haittaainepitoiset maa-ainekset on saatu poistettua alueelta asianmukaisiin
vastaanottopaikkoihin.
Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa
Kunnostussuunnitelmassa on listattu mm. seuraavia maaperän puhdistamiseen
liittyviä poikkeustilanteita ja niiden johdosta tehtäviä toimenpiteitä.
-

Massamäärien huomattavasta kasvusta ilmoitetaan puhdistuksesta vastaavalle.
Varmistetaan käsittelylaitosten kapasiteetti
Uusista haitta-aineista ilmoitetaan valvontaviranomaiselle ja puhdistusta
jatketaan ohjeiden mukaisesti
Mikäli ulkopuolisia vesiä kulkeutuu kaivantoon, hallitaan vesitilannetta erilaisin
kuivatusjärjestelyin ja ojituksin
Mikäli puhdistustavoitetta ei saavuteta neuvotellaan jatkotoimenpiteistä (mm.
puhdistuksen jatkaminen muulla menetelmällä, eristysratkaisu, riskinarviointi)
valvovan viranomaisen kanssa

Työaikaisten riskien hallinta
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Työmaa-alue aidataan ulkopuolisten pääsyn estämiseksi. Alue merkitään kyltein.
Kaivannot luiskataan turvallisella luiskakaltevuudella. Tarvittaessa kaivannot tuetaan.
Kasalla olevia maa-aineksia kastellaan tai pidetään peitettyinä pölyämisen
estämiseksi tarvittaessa. Sääolosuhteet, kuten voimakas tuuli ja voimakas sade
huomioidaan kunnostustyössä ja tarvittaessa työt keskeytetään.
Alueella työskentelevillä sekä vierailevilla tulee olla asianmukaiset suojavarusteet.
Pilaantuneet maa-ainekset välivarastoidaan siten, että pilaantumaton maaperä ei
pilaannu varastoinnin seurauksena. Kohteessa käytetään PID-kenttämittaria
haihtuvien yhdisteiden kokonaispitoisuuden toteamiseksi. Mikäli kokonaispitoisuus
työskentelyalueen ilmassa nousee yli 20 ppm:n, käytetään kohteeseen soveltuvaa
hengityssuojainta.
Kirjanpito ja loppuraportti
Työmaan ympäristötekninen valvoja pitää kunnostustyön aikana kirjaa työmaalta pois
kuljetettavista massoista sekä massojen määrästä, alkuperästä, pitoisuuksista,
sijoituspaikoista sekä ajankohdasta. Yhteenveto kirjanpidosta liitetään kohteen
loppuraporttiin.
Puhdistustöiden päätyttyä tiedot työstä kootaan raporttiin, jonka kunnostuksesta
vastaava toimittaa hyväksyttäväksi valvovalle ympäristöviranomaiselle sekä tiedoksi
Raision kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Tiedotus
Puhdistustyön alkamisesta tehdään ilmoitus ELY-keskukselle ja Raision kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle, jossa ilmoitetaan puhdistustyön eri osapuolten
(valvojan, urakoitsijan, tilaajan) yhteystiedot puhdistustöiden aikana. Puhdistustyön
päättymisestä laaditaan päättymistiedote.
Puhdistustyöstä laaditaan loppuraportti kolmen kuukauden kuluttua puhdistustyön
päättymisestä.
Kunnostustyön aikataulu
Pilaantuneen maa-alueen kunnostus aloitetaan alustavan aikataulun mukaan kesällä
2019 ja työn arvioitu kesto on noin yksi kuukausi.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja siihen liittyvät
puhdistamista koskevat asiakirjat. ELY-keskus hyväksyy kaivutyön toteutuksen
ilmoituksessa mainitun menettelyn mukaisesti kuitenkin niin, että kaivutyön
toteutuksesta vastuussa olevan on lisäksi huolehdittava siitä, että puhdistustyössä
noudatetaan seuraavia määräyksiä:
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Maaperän puhtausarvot
1)

Mikäli kaivutöiden päätyttyä kaivualueen maaperään jää ilmoituksessa esitettyjä
pitoisuusarvoja ylittäviä haitallisten aineiden pitoisuuksia, on puhdistustarve arvioitava
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti.
Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on tässä tapauksessa varauduttava
siihen, että pilaantuneeksi arvioidun maaperän puhdistustöitä on jatkettava. Mikäli
puhdistamista on tarkoitus jatkaa jollain muulla, kuin nyt vireillä olevassa
ilmoituksessa esitetyllä tavalla, on maaperän puhdistamisesta tehtävä uusi
ympäristönsuojelulain 136 §:n tarkoittama ilmoitus (YSL 133 §).

Kaivutyön lopputuloksen toteaminen
2)

Kaivutyön 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 §).

3)

Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin
puhtausarvoiksi esitetyt haitta-aineet. Analyysimenetelmien mittaustarkkuuden on
oltava sellainen, että tuloksia voidaan verrata puhtausarvoihin. Jäännöspitoisuuksien
toteamiseen käytetyt analyysitodistukset on liitettävä puhdistustyön loppuraporttiin
(YSL 136 §).

Poistettavien maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely
4)

Kaivutyön 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:
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Maa-ainesjäte, jossa haitta-ainepitoisuudet ylittävät asetuksessa 214/2007 mainitut
ylemmät ohjearvot on toimitettava laitokselle, jolla on ympäristölupa vastaanottaa
kyseisiä maa-ainesjätteitä.
Maa-ainesjäte, jossa haitta-ainepitoisuudet varmasti ja luotettavasti alittavat
asetuksessa esitetyt ylemmät ohjearvot voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen
täytöissä.
Maa-aines, jota ei hyödynnetä kohteessa ja jossa maa-aineksen haittaainepitoisuudet ylittävät asetuksen mukaiset alemmat ohjearvot on toimitettava
laitokselle, jolla on ympäristölupa vastaanottaa tällaista jätettä.
Kohteesta poistettava maa-ainesjäte, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät asetuksen
mukaiset kynnysarvot ja alittavat alemmat ohjearvot tulee toimittaa laitokselle (esim.
maankaatopaikalle tai muulle kaatopaikalle), jolla on ympäristölupa vastaanottaa
kyseisiä maa-ainesjätteitä. Vaihtoehtoisesti kyseisiä maa-ainesjätteitä voi hyödyntää
muussa
paikassa,
mikäli
siihen
on
hyödyntämispaikan
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.
Kaivetut maa-ainekset, joissa maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet varmasti ja
luotettavasti alittavat asetuksen mukaiset kynnysarvot, käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa
(YSL 136 §).
Kaatopaikalle toimitettavista maa-ainesjätteistä on laadittava asetuksen 331/2013
mukaiset
kaatopaikkakelpoisuusarviot.
Kaatopaikkakelpoisuutta
koskevat
testaustulokset on toimitettava jätteen vastaanottoon suunnitellun kaatopaikan
pitäjälle, ja tiedoksi ELY -keskukselle, hyvissä ajoin ennen kuin maita voidaan
toimittaa kaatopaikalle.
5)

Ennen kaivutöiden aloitusta on kaivutyöstä vastaavan selvitettävä, minne maaainesjätteet
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 §).

6)

Maa-ainesjätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sille, jolla jätelain 142 §:n
mukaisen jätehuoltorekisterin mukaan on oikeus ammattimaisesti kuljettaa ainakin
valtioneuvoston asetuksen (179/2012) liitteen 4 tunnusnumeroilla 17 05 03* ja 17 05
04 mainittuja maa- ja kiviaineksia (JL 94, 142 §).

7)

Haitta-ainepitoista maa-ainesta tai vaarallisia jätteitä sisältävistä kuormista
(kuljetuksista) on laadittava jätelain 121 §:n mukaiset siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirjassa
on oltava ainakin seuraavat tiedot:
-

jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot,
jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka,
jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista,
jätteen määrä,
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-

jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta,
jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta
mukaan lukien tiedot vastaanotetun jätteen määrästä.

Siirtoasiakirja tai sen jäljennös
allekirjoittamisesta (JL 121 §).
8)

on

säilytettävä

kolmen

vuoden

ajan

sen

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
9)

Maaperän kaivutyöstä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä ilmoituksessa
mainittujen, sekä tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi seuraavat tiedot:
Kaivualueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiinteistötunnus).
Kaivutyön 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 kaivualueen rajat, kohdat, josta on poistettu
haitta-ainepitoisia 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 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.
Arvio kaivutyön 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 tulee toimittaa osoitteeseen
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Muut asiakirjat toimitetaan osoitteeseen PL
236, 20101 Turku.
Loppuraportti on toimitettava Varsinais-Suomen ELY -keskukselle tarkastettavaksi
kolmen kuukauden kuluessa kaivutyön päättymisestä. Loppuraportti ja ilmoitukset on
lisäksi toimitettava tiedoksi Raision kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
(YSL 136 §).
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Muut määräykset
10)

Kaivutyön 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 kaivutyötä toimenpidealueella aina kun haitta-ainepitoisia maita kaivetaan
tai toimitetaan muualle käsiteltäviksi. Asiantuntijan yhteystiedot on ilmoitettava
kaivutyön aloitusilmoituksessa (YSL 209 §).

11)

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

12)

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 maaperän kaivuuta ja maa-ainesjätteiden käsittelyä
koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelulain 136 §:ssä mainitun ilmoituksen
johdosta tehtävän päätöksen perusteella. Päätöksen määräykset ovat tarpeen
puhdistustyön tavoitteita, puhdistustyön valvontaa ja lopputuloksen arviointia varten.
Määräyskohtaiset perustelut
Ilmoituksen
liitteenä
olevassa
kunnostussuunnitelmassa
todetaan,
että
jäännöspitoisuuksille
ei
aseteta
varsinaista
pitoisuuteen
perustuvaa
kunnostustavoitetta, vaan maaperä kunnostetaan siinä laajuudessa, jossa maata
kaivetaan rakennustöiden yhteydessä. Mikäli kohteeseen jää kunnostustöiden jälkeen
asetuksen 214/2007 alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia, jää niistä maa-alueelle
käyttörajoite.
ELY -keskus ei aseta terveys- tai ympäristöhaitan poistamiseksi puhtaustavoitteita,
koska suunnitelman mukaan maiden kaivutöiden laajuuteen vaikuttaa ensisijaisesti
se, kuinka laajalti maanalaisten säiliöiden vaihtotyöt edellyttävät kaivutöitä.
Tästä johtuen on mahdollista, että kiinteistön maaperään jää puhdistustöiden
päätyttyä haitta-ainepitoisuuksia, jotka ylittävät päätöksen puhtausarvot. Tässä
tapauksessa kiinteistön maaperän puhdistustarve on arvioitava uudelleen ja
puhdistustöitä tarvittaessa jatkettava. Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan
on myös varauduttava kokonaan muun puhdistusmenetelmän käyttöön maaperän
puhdistamiseksi, mikäli kiinteistölle jääneistä haitta-aineista aiheutuu vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu esim.
herkemmäksi on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve myös arvioitava
uudestaan, koska tässä päätöksessä annetut puhtausarvot eivät sovellu käytettäväksi
esim. asuinkiinteistöillä (määräys 1).
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Kaivualueelta tulee ottaa riittävä ja edustava määrä jäännöspitoisuusnäytteitä, jotta
voidaan varmistua siitä, että puhdistustavoitteet saavutetaan (määräys 2).
Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet on määritettävä laboratorioanalyysien avulla, jotta maaperään jääneiden haitta-aineiden pitoisuusarvot voidaan
arvioida luotettavasti. Laboratorioon toimitetuista näytteistä on määrätty tutkittavaksi
ne haitta-aineet, joita polttonesteiden jakelualueen maaperässä on yleisesti todettu
(määräys 3).
Maa-ainesjätteiden ja jätteitä sisältävän maa-aineksen asianmukaisen käsittelyn ja
sijoituksen varmistamiseksi on annettu määräyksiä, jotta kyseisistä toiminnoista ei
aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumista kaivualueella tai
jätteitä vastaanottavassa laitoksessa (määräys 4).
Maa-ainesjätteen vastaanottajan kanssa on sovittava hyvissä ajoin ennen kaivutäiden
aloittamista jätteen vastaanotosta, jotta voidaan sopia esim. jätteen
vastaanottokelpoisuuteen tarvittavista tiedoista. Käsittelylaitosta koskevat tiedot on
esitettävä puhdistustyön aloitusilmoituksessa viranomaisvalvontaa varten (määräys
5).
Jätelain 29 §:n mukaan maa-ainesjätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätehuoltorekisteriin merkitsemisen perusteella oikeus kuljettaa kyseistä jätettä (määräys 6).
Siirtoasiakirjat ovat tarpeen valvontaa
toimenpiteitä varten (määräys 7).

ja

maa-ainesjätteen

vastaanottajan

Ote jätehuoltorekisteristä ja siirtoasiakirja on pidettävä mukana kuljetuksen aikana
valvontaa varten (määräys 8).
Kaivutyön loppuraportissa tulee esittää puhdistuksen kannalta oleelliset tiedot, jotta
puhdistuksen lopputulos voidaan arvioida. Raportissa on valvontaa varten esitettävä
ainakin määräyksessä mainitut tiedot ja asiat (määräys 9).
Kaivutyön luotettava ohjaus edellyttää, että työtä ohjaavalla henkilöllä on voimassa
oleva ympäristönäytteenottajan pätevyystodistus, tai kokemusta useasta
massanvaihtotyönä tehdyn puhdistustyön ohjauksesta. Kaivutyötä ohjaavan henkilön
on oltava paikalla aina kun haitta-ainepitoisia maita kaivetaan tai poistetaan työmaaalueelta, jotta hän voi mm. merkitä kuormakohtaisiin siirtoasiakirjoihin tiedot
kuormassa olevan maan haitta-aineista ja niiden pitoisuuksista (määräys 10).
Kaivutyön aloituksesta, päättymisestä ja puhdistustyötä koskevista muutoksista on
ilmoitettava ELY-keskukselle ja Raision kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
viranomaisvalvontaa varten (määräys 11).
Kaivutyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ilmoituksen käsittelyn yhteydessä
ole voitu varautua. Tästä syystä on tarpeen, että ELY -keskus varaa itselleen
mahdollisuuden antaa puhdistustyöhön liittyviä ohjeita tai määräyksiä (määräys 12).
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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 §
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) luvut 4 ja 5
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 31.12.2023 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 käytetyn 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 Fredrik Klingstedt ja ratkaissut ylitarkastaja Esa
Wihlman. Päätös on hyväksytty sähköisesti, mistä merkintä asiakirjan viimeisellä
sivulla.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä on tiedotettava siten kuin
ympäristönsuojelulain 84 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen antamisesta ja 85
§:ssä päätöksestä tiedottamisesta.
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Päätös

Oy Teboil Ab, PL 57, 01511 Vantaa

Laskutusosoite
Verkkolaskutusosoite: 003701147952
Tiedoksi

Raision kaupunki / ympäristönsuojeluviranomainen (raision.kaupunki@raisio.fi)
Raision kaupunki / kaupunginhallitus (raision.kaupunki@raisio.fi)
Yleistiedoksianto päätöksestä
Raision kaupungin ilmoitustaulu
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 Yleiskartta (kopio ilmoituksesta)
Pohjatutkimuskartta (kopio ilmoituksesta)
Valitusosoitus
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