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Dnro
UUS-2002-Y-295-18

No YS 268
ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 §:n mukaisen pilaantuneen
maaperän puhdistamisilmoituksen johdosta annetun Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksen No YS 1485/13.12.2004 määräysten 3.1., 3.2.,
7.1. - 7.3. muuttamisesta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE
Fundia Betoniteräkset Oy
Jokitie 35
10410 Åminnefors
KIINTEISTÖN OMISTAJA
Fundia Betoniteräkset Oy
KIINTEISTÖN SIJAINTI
Pohjan kunta
Jokitie 35
10410 Åminnefors
RN:o 606-457-1-38
ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY
Teollisuusalueen maaperä on pilaantunut vuosien mittaan alueella harjoitetun toiminnan seurauksena. Lisäksi alueen maaperässä on epämääräistä jätetäyttöä.
Uudenmaan ympäristökeskus on antanut 13.12.2004 Fundia Betoniteräkset Oy:lle alueella tehtävien rakennustöiden yhteydessä tapahtuvaa
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan päätöksen No YS 1485.
MAKSU

192,50 €
A13-18-AT110

• Asemapäällikönkatu 14 ⋅ PL 36, 00521 Helsinki ⋅ Puh. 020 490 101 ⋅ Faksi 020 490 3200 ⋅ kirjaamo.uus@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/uus
• Stinsgatan 14 ⋅ PB 36, FI-00521 Helsingfors, Finland ⋅ Tfn +358 20 49 01 01 ⋅ Fax +358 20 490 32 00 ⋅ kirjaamo.uus@ymparisto.fi ⋅ www.miljo.fi/uus
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TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulaki 78 § 2 ja 3 momentti.
Ympäristönsuojelulainsäädännön
voimaanpanosta
annetun
lain
(113/2000) 22 §:n mukaan ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa
tapahtuneeseen maaperän pilaantumiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain 12 luvun säännöksiä, jos pilaantuminen on aiheutettu jätelain voimaantulon jälkeen. Muuhun maaperän pilaantumiseen sovelletaan aiemmin voimassa olleita säännöksiä ottaen huomioon, mitä jätelain
77 §:ssä säädetään. Asian käsittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia.
Jätelain 77 §:n mukaan maaperän saastumiseen, joka on tapahtunut ennen jätelain 1.1.1994 voimaantuloa, sovelletaan jätelain voimaan tullessa
voimassa olleita jätehuoltolain säännöksiä.
MUUTOSESITYS
Fundia Betoniteräkset Oy pyysi 22.2.2005 päivätyllä kirjeellään Uudenmaan ympäristökeskusta muuttamaan antamansa päätöksen
No YS 1485/13.12.2004 määräyksiä 3.1., 3.2. ja 7.1. niin, että toimenpidealueiden kunnostustoimenpiteiden laajuus voidaan arvioida hankekohtaisella riskitarkastelulla.
YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Uudenmaan ympäristökeskus muuttaa Fundia Betoniteräkset Oy:lle antamaansa päätöstä No YS 1485/13.12.2004 korvaten päätöksen määräykset 3.1., 3.2. ja 7.1. - 7.3. tämän päätöksen määräyksillä 3.1., 3.2. ja
7.1. - 7.3. Muilta osin on voimassa päätös No YS 1485/13.12.2004:
Kunnostustavoitteet
3.1.

Toimenpidealueelta on poistettava maa-aines, jonka mineraaliöljypitoisuus on yli 1 000 mg/kg ja, jonka muiden orgaanisten haittaaineiden erilliskomponenttien pitoisuudet ja/tai yhteenlasketut
summapitoisuudet ja/tai epäorgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet
ylittävät ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston muistiossa
5/1994 esitetyt ohjeelliset Samase -raja-arvotasot, siinä laajuudessa
kuin se hankekohtaisesti laadittavan riskitarkastelun perusteella arvioidaan tarpeelliseksi. (JhL 2 §, 32 §)
Riskitarkastelussa on huomioitava toimenpidealueelle jäävien haitta-aineiden määrä ja aineominaisuudet, maaperän koostumus ja rakenneominaisuudet (kuten maalajit, rakeisuustiedot, vedenläpäisevyys), maaperän hydrauliset ominaisuudet ja muut ominaisuudet
kuten pH ja orgaanisen aineksen määrä sekä alueella mahdollisesti
esiintyvän orsiveden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet (pH,
lämpötila, sähkönjohtavuus, alkaliteetti, jne.). (JhL 2 §, 32 §)
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Riskitarkasteluun on liitettävä selvitys haitta-aineiden kulkeutuvuudesta maaperässä ja orsivedessä, luettelo tutkituista riskeistä,
kuten terveysriskit, ekologiset riskit ja muut riskit, tiedot käytetystä
riskinarviointiohjelmasta ja yksityiskohtainen luettelo kaikista riskinarviointiohjelmaa varten tarvittavista lähtötiedoista sekä arvio
jatkotarkkailutarpeesta pilaantuneeksi jääneellä alueella. (JhL 2 §,
32 §)
Riskitarkastelu on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ympäristökeskukselle ja tiedoksi Pohjan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kahta viikkoa ennen kunnostustöiden alkua. (JhL 40 §,)
3.2.

Toimenpidealueilta on poistettava myös jätejakeet ja jätettä sisältävä täyttömaa siinä laajuudessa kuin se määräyksessä 3.1. edellytetyn
riskitarkastelun perusteella arvioidaan tarpeelliseksi. Jätejakeet ja
jätettä sisältävä täyttömaa on toimitettava käsiteltäväksi määräyksessä 9.2. edellytetyn mukaisesti. (JhL 2 §, 32 §)

Pilaantuneeksi jäävän alueen eristäminen ja merkitseminen
7.1.

Jos toimenpidealueelle tai sen ulkopuolelle jää pilaantunutta maaainesta, on kunnostetun ja pilaantuneeksi jäävän alueen rajalle tehtävä havainnointi- tai eristysrakenteet puhtaan ja pilaantuneeksi
jäävän alueen erottamiseksi. Maarakentamisessa yleisesti käytettävästä materiaalista erottuvaa värillistä havainnointikerrosta on käytettävä kohteessa, jossa maaperään jäävien epäorgaanisten haittaaineiden pitoisuudet ylittävät määräyksessä 3.1. esitetyt kunnostustavoitteet. Maa-aines, joka sisältää orgaanisia haitta-aineita yli määräyksessä 3.1. esitettyjen kunnostustavoitteiden, on erotettava eristyskerroksella. (JhL 2 §, 32 §)
Rakenteista on tehtävä suunnitelmat, joissa on esitettävä toimenpidealueelle ja/tai sen reunalle jäävät haitta-aineet ja niiden pitoisuudet, aluekohtainen erottava tai eristävä rakenne kartta- ja poikkileikkauskuvin esitettynä, käytettävä materiaali, materiaalin ominaisuudet ja kestävyys alueelle jääviä haitta-aineita vastaan sekä eristeen rakentamis- ja laadunvarmennussuunnitelmat. (JhL 2 §)
Suunnitelmat on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ympäristökeskukselle ja tiedoksi Pohjan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään yhtä viikkoa ennen rakenteiden toteuttamista.
(JhL 40 §)
Havainnointi- tai eristyskerros on esitettävä Uudenmaan ympäristökeskuksen tarkastettavaksi ennen kerroksen peittämistä.
(JhL 40 §)
Tiedot toteutuneista havainnointi- tai eristerakenteista on esitettävä
määräyksessä 13. edellytetyssä loppuraportissa kartta- ja poikkileikkauskuvineen. (JhL 40 §)
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Riskitarkastelu
7.2.

Maaperän haitta-aineiden terveys- ja ympäristöriskit on selvitettävä
seikkaperäisesti, mikäli toimenpidealueen ulkopuolelle jää haittaaineita määräyksessä 3.1. esitetyt kunnostustavoitteet ylittävinä pitoisuuksia tai toimenpidealueelta otetuissa jäännöspitoisuusnäytteissä todetaan kunnostustavoitteet ylittävinä pitoisuuksina sellaisia
haitta-aineita, joita ei ole huomioitu määräyksessä 3.1. edellytetyssä
riskitarkastelussa. Riskitarkastelussa on arvioitava pilaantuneeksi
jääneen maaperän jatkokunnostustarve ja/tai -tarkkailutarve. (JhL
2 §, 32 §)
Riskitarkastelu on liitettävä määräyksessä 13. edellytettyyn kunnostuksen loppuraporttiin. (JhL 40 §)
Jatkokunnostus

7.3.

Kunnostusta on jatkettava pilaantuneeksi jääneillä alueilla mikäli
määräyksen 7.2. mukainen riskiarvio tai määräyksen 3.1. tai 7.2.
mukaiset jatkotarkkailutulokset sitä edellyttävät. (JhL 2 §, 32 §)
Nykyisen toiminnan loppuessa, kiinteistön maankäytön muuttuessa,
mahdollisesti muulla menetelmällä kuin massanvaihdolla tehtävistä
maaperän kunnostustoimenpiteistä tai rakennettaessa toimistorakennuksia tai vastaavia rakennuksia, joissa ihmiset oleskelevat yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja, on Uudenmaan ympäristökeskukselle toimitettava uusi ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus tai
ympäristölupahakemus ja kunnostussuunnitelma. (YSL 78 §, 51 §)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Yleiset perustelut
Ympäristönsuojelulainsäädännön
voimaanpanosta
annetun
lain
(113/2000) 22 §:n ja jätelain 77 §:n mukaan maaperän pilaantumiseen,
joka on tapahtunut ennen jätelain voimaantuloa (1.1.1994), sovelletaan
jätelain voimaan tullessa voimassa olleita jätehuoltolain säännöksiä.
Jätehuoltolain 2 §:ssä edellytetään muun muassa jätehuolto hoidettavaksi
siten, että jätteistä ei aiheudu haittaa ympäristölle. (Määräykset 3.1., 3.2.
ja 7.1. - 7.3.)
Jätehuoltolain 32 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää lasia, peltiä, paperia, muovia eikä muutakaan roskaa tai likaa taikka käytöstä poistettua
esinettä tai ainetta niin, että siitä aiheutuu haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. (Määräykset
3.1., 3.2., ja 7.1. - 7.3.)
Kiinteistön haltija on jätehuoltolain 40 §:n mukaan velvollinen antamaan
jätehuollon valvonnasta ja järjestämisestä vastaaville viranomaisille sekä
jätteiden käsittelypaikkojen hoidosta ja valvonnasta vastaaville henkilöille näiden pyynnöstä tiedot jätteen määrästä, koostumuksesta ja käsit-
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telyn kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista ja jätehuollosta. (Määräykset 3.1., 7.1. ja 7.2.)
Perustelut määräysten 3.1., 3.2. ja 7.1. - 7.3. muuttamiselle
Kiinteistölle on määrätty kunnostustavoitteeksi Samase -raja-arvotaso,
koska kiinteistö sijaitsee teollisuusalueella ja koska kiinteistö jatkossakin
on teollisuuskäytössä, eikä alue ole luokiteltua pohjavesialuetta. (Määräys 3.1.)
Mikäli toimenpidealueilla ei rakennustöiden vuoksi tarvitse poistaa
kaikkea pilaantunutta maa-ainesta, voidaan kunnostuksen laajuus arvioida seikkaperäisen riskitarkastelun avulla. Riskitarkastelu on edellytetty
toimitettavaksi Uudenmaan ympäristökeskukselle tarkastettavaksi, jotta
voidaan arvioida toimenpidealueelle suunniteltujen puhdistustoimenpiteiden riittävyys. (Määräys 3.1.)
Puhdistustarvearvioinnissa tulee erityisesti huomioitavaksi pohja-/orsiveden esiintyminen alueella, haitta-aineiden terveyteen ja ympäristökäyttäytymiseen liittyvät ominaisuudet, pilaantuneeksi jäävän alueen maalajit, haitta-aineiden kulkeutumisreitit, riskikohteet ja arvio
maaperään jääneiden haitta-aineiden ja pilaantuneen maa-aineksen kokonaismäärästä. Riskitarkastelussa on erityisesti arvioitava haittaaineiden kulkeutumismahdollisuutta rakennuksen sisäilmaan, pohjaveteen ja laajemmalle ympäristöön. (Määräykset 3.1. ja 7.2.)
Jätehuoltolain 32 §:n mukaisesti kunnostettavilta alueilta on edellytetty
poistettavaksi pilaantuneen maa-aineksen lisäksi mahdolliset jätejakeet
ja jätettä sisältävä täyttömaa siinä laajuudessa kuin se on riskitarkastelun
perusteella katsottu tarpeelliseksi. Jätteiden poisto on tässä tapauksessa
käsitelty pilaantuneen maaperän kunnostuspäätöksessä, koska kiinteistöllä on pilaantunutta maa-ainesta. (Määräys 3.2.)
Orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneeksi jäävän maa-aineksen eristämisellä varmistetaan, että haitta-aineet eivät leviä kunnostetulle alueelle.
Pilaantuneeksi jäävän maa-aineksen merkitsemisellä havainnointikerroksella varmistetaan, että kunnostetun ja epäorgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneen alueen raja havaitaan myöhemmin alueella mahdollisesti tehtävien kaivutöiden yhteydessä. (Määräys 7.1.)
Jos toimenpidealueiden ulkopuolelle jää pilaantunutta maa-ainesta tai
toimenpidealueelta otetuissa jäännöspitoisuusnäytteissä todetaan haittaaineita, joita ei ole huomioitu aiemmassa riskitarkastelussa, on riskiarviolla arvioitava maaperän jatkopuhdistustarve. (Määräys 7.2.)
Riskitarkastelun ja jatkotutkimustulosten perusteella on tarvittaessa tehtävä erillinen kunnostussuunnitelma ja ilmoitus- tai lupahakemus maaperän jatkopuhdistuksen toteuttamiseksi. (Määräykset 3.1., 7.2. ja 7.3.)
Jatkokunnostus on kuitenkin suoritettava viimeistään silloin, kun alueella nykyisin harjoitettava toiminta loppuu, alueen maankäyttö muuttuu,
alueelle rakennetaan rakennuksia, joissa ihmiset oleskelevat pitkäkestoisesti (esim. toimisto, sosiaalitilat) tai riskiarvio tai jatkotarkkailutulokset
sitä edellyttävät. (Määräys 7.3.)
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Tarvittaessa tehtävällä maa-aineksen eristämisellä, riskitarkastelulla sekä
jatkokunnostuksella varmistetaan, ettei kiinteistölle mahdollisesti jäävistä haitta-aineista aiheudu pitkälläkään aikavälillä jo kunnostetun alueen
pilaantumista tai muuta terveys-, viihtyvyys- tai ympäristöhaittaa. (Määräykset 3.1., 7.1. - 7.3.)
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 75, 78, 96, 97 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 24, 25, 26, 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000)
19, 22 §
Jätelaki (1072/1993) 77 §
Jätehuoltolaki (673/1978) 2, 32, 33, 40 §
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1237/2003)
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN
Päätös

Saantitodistuksella
Fundia Betoniteräkset Oy
Jokitie 35
10410 Åminnefors

Maksun määräytyminen
Maksun suuruus perustuu alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista annettuun ympäristöministeriön asetukseen (1237/2003) ja
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 38,50 €
kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen käsittelyyn kului 5 tuntia.
Tiedoksi
Pohjan kunnan ympäristölautakunta
Liitteet
Liite 1. Valitusosoitus
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (Liite 1.).

Ylitarkastaja

Heli Antson

Ylitarkastaja

Hanna Valkeapää

